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อารัมภ

ขอเจริญพร ทานศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี ทานคณบดีคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พรอมทั้งทานผูมีเกีย ร ติผูท รงคุณวุฒิทุก ทา น

วันน้ี อาตมภาพขอรวมแสดงมุทิตาจิต แกชาวคณะแพทย-
ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสคลายวันสถาปนา และขอ
อํานวยพรแกทานศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี ใน
ฐานะท่ีทานเปนผูกอตั้งคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีน้ี 
พรอมกันน้ันก็ขออนุโมทนาทานผูจัดงานครั้งน้ี ท่ีไดแสดงความมี
นํ้าใจ อันประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรม ระลึกถึงคุณความดี
ของทานผูริเร่ิมกอตั้งคณะข้ึน และไดปูพ้ืนฐานใหคณะแพทย-
ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดมีความเจริญงอกงามสืบมาจนบัด
น้ี โดยไดอาศัยกําลังกาย กําลังใจ กําลังความรวมมือรวมแรงกัน
ของทุกทานสืบตอกันมา

เปนท่ีนาอนุโมทนาท่ีทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ไดบําเพ็ญประโยชนแกสังคมไทยเปนอยางมาก ในดาน
บริการการบําบัดโรคภัยไขเจ็บ ชวยใหประชาชนมีสุขภาพดี ซ่ึงเปน
รากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

วันน้ี ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีได
อาราธนาอาตมภาพใหพูดเร่ือง “ภาวะผูนํา”   



ภาวะผูนํา∗

มีคาถาพุทธภาษิตแหงหน่ึง แสดงความไววา

เม่ือฝงูโควายขามนํ้า ถาโคจาฝงูไปคด โคหมด
ท้ังฝงูน้ันกไ็ปคดตามกนั เพราะมีผูนําท่ีไปคด ฉนัใด ใน
หมูมนุษยกฉ็นัน้ัน บคุคลผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ 
หากบุคคลผูน้ันประพฤติไมเปนธรรม หมูประชาชน
นอกน้ันกจ็ะประพฤติซํ้าเสียหาย แวนแควนท้ังหมด ก็
จะยากเขญ็ หากผูปกครองเปนผูไรธรรม

เม่ือฝงูโควายขามนํ้า ถาโคจาฝงูไปตรง โคหมด
ท้ังฝงูน้ันกไ็ปตรงตามกนั เพราะมผีูนําท่ีไปตรง ฉนัใด 
ในหมูมนุษยก็ฉันน้ัน บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปน
ใหญ หากบคุคลผูน้ันประพฤตชิอบธรรม หมูประชาชน
นอกน้ันก็จะพลอยดําเนินตาม ท้ังแวนแควนก็จะอยู
เปนสุข หากผูปกครองต้ังอยูในธรรม”

(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๐/๙๘)

พุทธพจนน้ีแสดงใหเห็นความสําคัญของผูนํา ตอความอยู
รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติท้ังหมด
                                                                                                    
∗ ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งท่ี ๑๑ เรื่อง ภาวะผูนาํ บรรยายโดย พระธรรมปฎก

(ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐
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ในท่ีน้ี ทานขอใหพูดเร่ือง “ภาวะผูนํา” ก็มาดูกันวา ภาวะ
ผูนําเปนอยางไร จะมีข้ึนไดและจะสัมฤทธิ์ผลอยางไร

ผูนํา มีความหมายอยางไร

ภาวะผูนําน้ัน พูดดวยภาษาชาวบาน แปลงายๆ ก็คือ ความ
เปนผูนําน่ันเอง

คนเราน้ันมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชน เปน
สังคม แตท่ีเราพูดวาอยูรวมกันน้ัน ความจริงถาดูลึกลงไปจะเห็น
วาตัวคนรวมกันจริง แตมักจะรวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางใน
น้ันคอนขางจะกระจัดกระจาย

ท่ีวากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยาง
หลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิด ตาง
ความตองการ ตางความรูความสามารถ ตางระดับของการพัฒนา 
เปนตน

เมื่อมีความแตกตางและกระจัดกระจายอยางน้ี ก็มีปญหา
วา ทําอยางไรจะใหคนท้ังหลายมาประสานกัน ทําการทํางานตางๆ 
ไปดวยกันได และพากันไปดวยดี ใหผานพนภัยอันตรายอุปสรรค
ขอติดขัดท้ังหลาย ดําเนินไปจนบรรลุถึงประโยชนสุข หรือความ
สําเร็จท่ีเปนจุดหมาย

ท่ีวาน้ีก็หมายความวา เราตองการเคร่ืองมือหรือสื่อท่ีจะมา
ชวยประสานใหคนท้ังหลายรวมกันหรือรวมกัน ท้ังรวมกันอยูและ
รวมกันทํา เพ่ือจะใหอยูกันดวยดี และทําการดวยกันไดผลบรรลุจุด
หมาย ประสบความสําเร็จ
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เมื่อพูดอยางน้ี ก็มีคําตอบงายๆ วาเรา “ตองการผูนาํ” น่ันเอง 
และเมื่อพูดตามสภาพของสังคมมนุษยอยางน้ี ก็จะไดความหมาย
ของ “ผูนาํ” วา คอื บคุคลท่ีจะมาประสานชวยใหคนท้ังหลายรวมกนั 
โดยท่ีวาจะเปนการอยูรวมกนักต็าม หรือทําการรวมกนักต็าม ใหพา
กันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม

ท่ีวาพากันไป ก็ใหพากันไปดวยดีน้ัน หมายความวา ไปโดย
สวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและ
เปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายท่ีดีงาม ซ่ึงขอเติมอีกหนอย
วา “โดยถูกตองตามธรรม”

ขอหลังบางทีเราอาจจะมองขาม เราอาจจะนึกแตเพียงวาให
บรรลุจุดหมายท่ีเราตองการก็แลวกัน จุดหมายน้ันถาไมดีงามและ
ไมเปนไปโดยถูกตองตามธรรม ก็จะไมใชประโยชนสุขท่ีแทจริงซ่ึง
มั่นคงย่ังยืน แมวาจุดหมายน้ันตามปกติเรายอมตองการสิ่งท่ีเปน
ประโยชนสุข แตประโยชนสุขท่ีแทก็คือสิ่งท่ีเปนธรรม หมายความ
วา เปนความจริง ความแท ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม

เหมือนอยางวา ถาเปนผูนําคือหัวหนาโจร นําหมูโจรไปปลน
สําเร็จ ไดสิ่งท่ีดีท่ีเปนประโยชนมา อยางน้ีก็ไมถูกตองตามธรรม 
เพราะไมเปนผลดีแกชีวิตแกสังคมและแกโลก หรือพาพวกไปทําสิ่ง
ท่ีเปนอบายมุขไดสําเร็จ พวกท่ีไปดวยกันท้ังหมดอาจจะสนุกสนาน
บันเทิงใจ และคนอื่นก็ดูเหมือนจะไมเดือดรอนอะไร แตไมเปนผลดี
แกชีวิตของตัวเองเลย ก็ไมเปนภาวะผูนําท่ีกําลังพูดถึงน้ี เพราะ
ฉะน้ัน จะตองถูกตองตามธรรมดวย

โดยนัยน้ี ภาวะผูนาํ ก็คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดี
งาม ความรูความสามารถของบุคคล ท่ีชักนําใหคนท้ังหลายมา
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ประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายท่ีดีงาม ดังท่ีกลาวขางตนน้ัน
เมื่อพูดถึงผูนําอยางน้ี จะเห็นวา มีองคประกอบหลายอยาง

ในความเปนผูนํา หมายความวา คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยาง
หลายดาน แยกไปตามสิ่งท่ีผูนําจะตองเกี่ยวของ คือ ผูนําจะตองมี
ความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวของหรือปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันทุก
อยางใหถูกตองและไดผลด ีองคประกอบเหลาน้ัน คือ

๑. ตัวผูนาํ จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุด
เร่ิมและเปนแกนกลางไว

๒. ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับผูตาม หรือเรา
อาจจะไมเรียกวา ผูตาม ในพุทธศาสนาก็ไมไดนิยมใชคําวา ผูตาม 
เราอาจจะใชคําวา “ผูรวมไปดวย”

๓. จดุหมาย โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับจุดหมาย เชน
จะตองมคีวามชัดเจน เขาใจถองแทและแนวแนในจุดหมาย เปนตน

๔. หลักการและวิธีการ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับหลัก
การและวิธีการท่ีจะทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมาย

๕. ส่ิงที่จะทาํ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสิ่งท่ีจะทํา
๖. สถานการณ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสภาพแวด

ลอม หรือสิ่งท่ีจะประสบ ซ่ึงอยูภายนอก วาทําอยางไรจะผานไปได
ดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม หรือสิ่งท่ีประสบ เชน 
ปญหา เปนตน

น่ีคือองคประกอบตางๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับผูนําท่ีจะตอง
พัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติท่ีจะทําใหเปนผูพรอมท่ีจะปฏิบัติตอ
สิ่งเหลาน้ันไดอยางถูกตองบังเกิดผลดี

ในเวลาท่ีจํากัดน้ี อาตมภาพคงไมสามารถพูดไดครบทุก
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อยาง แตขอสําคัญจะเห็นไดวา เม่ือเปนผูนํา ก็มีผูท่ีรวมไปดวย
หรือวา เพราะมีผูรวมไปดวย จึงเปนผูนําได

ฉะน้ัน คุณสมบัติท่ีสําคัญมาก ก็คือ คุณสมบัติท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางตัวผูนําเองกับผูท่ีรวมไปดวยน้ัน ซ่ึงตองถือ
เปนหลักใหญ เราอาจจะพูดเนนท่ีขอน้ี สวนคุณสมบัติขออื่นจะพูด
ประกอบไปก็ได

ผูนําสูงสุด นําเพ่ือสันติสุขของมวลมนุษย

ทีน้ี กอนจะไปดูคุณสมบัติตางๆ ลองไปดูท่ีพระพุทธเจากอน 
เพราะวาพระพุทธเจาน้ันทรงมีพระนามวาเปน “นายโก” หรือ 
นายก และ “วินายโก” หรือ วินายก ไวพจนอยางหน่ึงท่ีเรียกพระ
พุทธเจาก็คือ นายก ซ่ึงแปลวา “ผูนํา”

บัดน้ีเรานําคําน้ีมาใชเรียกผูนํา เชน นายกรัฐมนตรี ตรงกับ
คําศัพทท่ีนิยมเรยีกพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนนายก และเปน
วินายก

พระพุทธเจาในฐานะท่ีทรงเปนผูนําหรือนายกน้ัน ทรงมีคุณ
สมบัติอยางไร เร่ืองน้ีไมอาจจะบรรยายไดโดยละเอียด แตจะพูด
ถึงลักษณะท่ีเดนๆ ท่ีพระพุทธองคตรัสไวเอง

ประการแรก ในท่ีแหงหน่ึง พระพุทธองคตรัสวา “เราเปน
กัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร สัตวทั้งหลายก็
พนไปไดจากทุกขทั้งปวง” พุทธพจนน้ีเปนขอท่ีแสดงความเปนผูนํา 
แตไมมีคําวา “ผูนํา” อยูในคําตรัสน้ี พึงเขาใจวา ความเปน
กัลยาณมติรน่ีแหละคือลกัษณะสาํคัญท่ีเดนของความเปนผูนํา
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จุดเดน หรือสาระสําคัญของพุทธพจนน้ีก็คือวา ผูนําน้ันเปน
ผูทําเพ่ือประโยชนแกเขา โดยเฉพาะสําหรับพระพุทธเจา ก็คือ 
เพ่ือประโยชนแกสรรพสัตว หรือมนุษยชาติท้ังปวง

ถามองในวงแคบเขามา ก็คือ ผูนําน้ันเปนผูท่ีตั้งใจทําเพ่ือ
ประโยชนแกหมูชน แกญาติมิตร เพ่ือนรวมชุมชน เพ่ือนรวมชาติ 
เพ่ือนรวมสังคม หรือแกองคกรน้ันๆ (แตองคกรตางๆ ท่ีมีข้ึนก็เพ่ือ
ประโยชนแกมนุษยชาติ แกเพ่ือนมนุษย แกสังคมน่ันเอง) เพราะ
ฉะน้ัน หลักสําคัญก็คือ เปนกัลยาณมิตรในสาระวา “ทําเพ่ือ
ประโยชนแกเขา”

ประการท่ี ๒ ความเปนผูนําของพระพุทธเจาน้ัน แสดงออก
ในลักษณะอีกอยางหน่ึงวา เปนผูคนพบมรรคา หรือคนพบทาง 
ทรงเปนผูรูทาง และทรงบอกทางให ทางน้ันเพ่ืออะไร ก็เพ่ือไปสูจุด
หมาย หมายความวา พระพุทธเจาเปนผูสามารถท่ีจะชวยใหคนไป
ถึงจุดหมายได เพราะวาคนทั้งหลายตองการไปใหถึงจุดหมายน้ัน
แตเขาไมรูทาง ไมมวิีธ ี พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา คอืทางท่ีไปสู
จุดหมาย แลวก็มาชวยบอกกลาวช้ีนํา หรือบอกทางให เปนเหมือน
มัคคุเทศก ทําใหผูคนอื่นสามารถรวมเดินทางหรือโดยสารไป

คนอื่นท่ีเราเรียกวาผูตามน้ัน ทานใชคําวา “ผูมารวมสมทบ” 
หรือ “ตามมาสมทบ” เดินทางไปสูจุดหมาย

ท้ังน้ีหมายความวา ผูนําจะตองรูจุดหมายชัดเจน และรูทาง
ท่ีจะดําเนินไปสูจุดหมายน้ัน ขอน้ีก็เปนลักษณะใหญท่ีสําคัญ

ประการตอไป พระพุทธเจาทรงมีลักษณะอีกประการหน่ึง
แหงความเปนผูนํา ซ่ึงแสดงออกในคาํตรัสเปนบางคร้ัง คือ พระ
พุทธเจาทรงเปนผูท่ีชวยใหคนท้ังหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝน
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ตนเอง จนกระท่ังเขาสามารถท่ีจะขามพนความทุกขหรือปญหาไป
ถึงจุดหมายได

ขอน้ีหมายความวา ผูนําไมไดมาหยิบย่ืนอะไรใหแกผูอื่นโดย
ตรง แตมาชวยใหคนอื่นไดฝกตน ไดเรียนรู จนสามารถพ่ึงตนเอง
ได และชวยตนเองใหพนปญหาไป หรือทําไดสําเร็จบรรลุจุดหมาย

ผูนํา มาประสานใหพากันไป

เมื่อพูดถึงพระพุทธเจาพอใหเห็นแนวกวางๆ อยางน้ีแลว ก็
ลองมาดูคุณสมบัติของผูนํา หรือท่ีเราเรียกวา “ภาวะผูนํา” น้ัน

ดังไดกลาวแลววา คุณสมบัติของผูนําน้ัน สัมพันธกับองค
ประกอบตางๆ ในการนํา ซ่ึงมีประมาณ ๖ อยางดวยกัน

ในท่ีน้ีจะขามคุณสมบัติในตัวผูนําเองไปกอน โดยจะขอเนน
ในแงของคุณสมบัติในความสัมพันธระหวางผูนํากับผูท่ีรวมไปดวย 
เพราะขอน้ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีแสดงถึงการนําอยางแทจริง

ในตอนหลัง ถามีเวลา จึงจะบรรยายถึงคุณสมบัติของตัวผู
นําเอง โดยพูดเนนท่ีตัวของเขา

ในความสัมพันธกับผูท่ีมารวมไปดวยน้ี ก็มีเร่ืองของการ
ประสาน เพราะวาผูนําน้ันมีหนาท่ีท่ีจะมาประสาน และไมใชมา
ประสานเฉยๆ แตมาประสานใหพากันไป โดยเดินหนาหรือมุงหนา
ไปสูจุดหมายใหได

ในการประสานตัวผูนําเขากับคนท่ีรวมไปดวยน้ัน ก็รวมถึง
การประสานคนกับคน คือ ประสานคนท่ีอยูดวยกันท้ังหมดน้ันให
เขากันและรวมกันไปได และการประสานคนกับสิ่งท่ีจะทํา
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แตเร่ิมตน การประสานตัวผูนําเองกับคนท่ีรวมไปดวย เปน
สิ่งท่ีสําคัญมาก เรียกวาเปนแกนทีเดียว ถาไมมีคุณสมบัติน้ีแลว ก็
จะไมสามารถประสานอยางอื่นได

ทีน้ี การประสานตัวของผูนํากับผูท่ีจะรวมไปดวยน้ี จะทํา
อยางไร ก็เร่ิมตนดวยการท่ีตนเองจะตองมีคุณความดี มีความรู 
ความสามารถ เปนตน อยางเพียงพอ จนเรียกไดวาเปนแบบอยาง 
ซ่ึงทําใหเขาเกิดศรัทธา

ศรัทธาน้ี หมายความวา ความมั่นใจ คือ ความมั่นใจในตัวผู
นํา ท่ีเช่ือวาทานผูน้ีจะสามารถแกปญหา นําพาพวกเราไปไดใหถึง
จุดหมาย ซ่ึงทําใหพอใจ เต็มใจ และอยากจะรวมไปดวย

ถามีความมั่นใจน้ี คือเกิดศรัทธาข้ึนมาแลว ศรัทธาน้ันก็จะ
เปนเคร่ืองนําเอาผูท่ีจะรวมไปดวยเขามาประสานกับตัวผูนํา คือ
เขาพรอมท่ีจะยอมรับฟง และแมแตเช่ือถือ เปนตน หมายความวา 
ศรัทธาเกิดข้ึน ก็ทําใหเขายกบุคคลน้ันเปนผูนํา คือ ผูนําไมตองไป
แสดงตัวกับเขาวาเปนผูนํา แตจะเปนผูนําโดยเขาอยากใหมานํา
เขาไป

ถาเปนผูนําโดยเขาอยากใหนําจะดีท่ีสุด หมายความวาเขามี
ศรัทธาอยางแทจริงท่ีจะรวมไปดวย เทากับเขารวมกันยกข้ึนเปนผู
นํา น่ีเปนประการท่ี ๑

ขอตอไป นอกจากวาเขาจะศรัทธามีความมั่นใจในตัวผูนํา
แลว ผูนําก็จะทําใหเขาเกิดความม่ันใจในตัวเขาเอง วาเขามีศักย-
ภาพ มีทุนแหงความสามารถท่ีจะเอามาปรับมาจัดเอามาพัฒนา
ใหสามารถทํากิจการงานน้ีใหสําเร็จ คือสามารถรวมไปดวยกันได 
(แตตองระวังอยาใหกลายเปนมั่นใจแบบลําพองตัววาเกงดี
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สมบูรณแลว)
ขอน้ีก็สําคัญมากเหมือนกัน และถือวาเปนการประสาน

อยางหน่ึง โดยมุงท่ีตัวเขาเอง ใหเขามีความมั่นใจในตนเองท่ีจะมา
รวมไปดวยกัน

นอกจากน้ันก็คือ ชวยใหเขาประสานกันเอง คือชักนําให
เกิดความสามัคคี พรอมเพรียงกัน ท้ังประสานมือและประสานใจ 
หรือรวมมือรวมใจกัน

ขอน้ีเปนเร่ืองใหญมากทีเดียว คือการท่ีวา ทําอยางไรจะให
คนท่ีอยูรวมกันในองคกรหน่ึงๆ มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความ
พรอมเพรียง มีใจหน่ึงใจเดียวกัน รวมจิตรวมความคิดรวมใจมุงสู
จุดหมายอันเดียว น้ีเปนหลักใหญท่ีจะตองใชธรรมมากมาย

ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสเก่ียวของกับการท่ีจะชวยใหคนมา
ประสานกันและไปดวยกันได มีมากมายเหลือเกิน ซ่ึงถามีเวลาก็
จะไดพูดขางหนา

ประการตอไปก็คอื ประสานคนกบัส่ิงท่ีจะทํา หรือประสานคน
กับงาน คอืนอกจากใหเขามคีวามมัน่ใจในตนเองแลว ก็ใหเขามีความ
มั่นใจในงานหรือในสิ่งท่ีทําดวยวา สิ่งน้ีดีแน งานน้ีจะทําใหเกิด
ประโยชนสขุอยางท่ีมุงหมายอยางแทจริง ใหเขาเกิดความมัน่ใจใน
คุณคาและประโยชนของสิ่งท่ีจะทําหรืองานน้ัน จนเขาอยากจะทํา
และเกิดความรักงาน เมื่อเขาเกิดความรักงานแลวก็จะต้ังใจ
ทํางาน

นอกจากความรักงานและต้ังใจทํางานแลว ก็ประสานความ
ตั้งใจทํางานน้ันเขากับความมีกําลังใจในการทํางานดวย คือใหเกิด
กําลังใจ ซ่ึงจะทําใหมีความกระตือรือรน มีความต่ืนตัว ท่ีทางพระ
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เรียกวามีความไมประมาท ไมใหเปนคนเฉื่อยชา
ความจริง เมื่อรักงานแลว ก็ทําใหพรอมท่ีจะมีกําลังใจ แต

บางทีถาไมหนุนข้ึนไป ก็อาจจะชักเหยาะแหยะลงไดเหมือนกัน 
เพราะฉะน้ันจะตองใหมพีรอม ท้ังรักงาน ตัง้ใจทํางาน และมกํีาลงัใจ
เขมแข็งท่ีจะสูงาน บุกฝาไปขางหนา ไมยอทอ ไมทอถอย ไมทอแท

อีกประการหน่ึง ในการทํางาน ตลอดจนในการเปนอยูท่ัวๆ 
ไป ผูนําน้ันมุงหวังประโยชนสุขแกคนท่ีตนเขาไปเก่ียวของ หรือคน
ท่ีรวมไปดวยกันกับตน เพราะฉะน้ัน ผูนําจึงตองพยายามใหคนท่ี
มารวมงานหรือรวมอยู ไดพัฒนาตัวของเขาอยูเสมอ

ขอน้ีก็สําคัญมาก คือ ไมใชเพียงใหเขามาสละกําลังรวม
ทํางาน แตจะตองหาวิธีการสงเสริมสนับสนุนเอื้อโอกาสใหเขา
พัฒนาตัวเองใหมีความเจริญงอกงามข้ึน เชนวา เกงข้ึน ดีข้ึน 
ทํางานไดผลดีย่ิงข้ึน มีความสุขมากข้ึน มีชีวิตท่ีดีงาม บรรลุ
ประโยชนสุขท่ีแทจริงมากยิ่งข้ึน

การพัฒนาตนเองของคนก็จะมีผลตองานดวย โดยมาชวย
ใหเขาทํางานไดผลดี มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน แตท่ีแทไมใชแคน้ัน จะ
ตองไปใหถึงประโยชนสุขแหงชีวิตของเขา คือใหชีวิตของเขาก็ได
ดวย ท้ังไดความดีงาม ไดความเจริญ ไดความสุข และไดพัฒนา
ย่ิงๆ ข้ึนไป

ฉะน้ัน การเปนผูนําจึงหมายถึงการมีสายตาท่ีมองทั้งท่ีงาน
และมองท้ังท่ีคนควบคูกัน ซ่ึงจะเขาหลักท่ีสําคัญตอไป
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ผูนํา ประสานคนภายในดุลยภาพแหงธรรม

จะขอรวบรัดพูดถึงหลักธรรมสําคัญ ท่ีชาวพุทธรูจักกันดี ซ่ึง
ผูนําแนนอนวาจะตองมี แมจะรูจักกันเปนเร่ืองงายๆ พ้ืนๆ ก็ขาดไม
ไดท่ีจะตองพูดไวดวย และท่ีจริงก็ไมใชวาจะเขาใจกันดีเทาไร หลัก
ธรรมน้ันเรารูกันดีวา คือ “พรหมวิหาร ๔ ประการ”

พรหมวิหารเปนธรรมสําหรับทุกคนท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคม ในฐานะเปน “พรหม” คือ เปนผูมีศักยภาพในการท่ีจะสราง
สรรคและธํารงรักษาสังคมไว

โดยเฉพาะสําหรับผูนําน้ัน แนนอนวาจะตองเปนแบบอยางท่ี
จะตองมีพรหมวิหาร ๔ ประการ เพราะพรหมวิหารน้ันเปนธรรม
ประจําใจของคนท่ีมีจิตใจย่ิงใหญ เปนผูประเสริฐ อันแสดงถึง
ความเปนบุคคลท่ีมีการศึกษา ไดพัฒนาตนแลว

พรหมวหิาร ๔ ประการ เปนคุณธรรมพืน้ฐานท่ีจะตองใหมอียู
ประจําในจิตใจ และเปนทาทีของจิตใจท่ีจะทําใหแสดงออกหรือ
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตอง โดยสอดคลองกับสถานการณท้ัง ๔ ท่ี
เขาประสบ กลาวคือ

๑. ในสถานการณท่ีเขาอยูเปนปกติ เราก็มี เมตตา คือ 
ความเปนมิตร ไมตรี ความมีนํ้าใจปรารถนาดี ตองการใหเขามี
ความสุข ซ่ึงหมายถึงความปรารถนาดีตอผูอื่น ท้ังแตละคนๆ ท่ีเรา
เก่ียวของ ขยายออกไปจนถึงความปรารถนาดีตอเพ่ือนมนุษย หรือ
ตอสังคมท้ังหมดท่ัวท้ังโลก

เมตตาน้ีเปนคุณธรรมพ้ืนใจประการแรกท่ีตองมี ซ่ึงใชใน
ยามปกติ คือเมื่อคนอื่นเขาอยูกันเปนปกติ เราก็มีเมตตาปรารถนา
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ดี คิดหาทางสรางสรรคความสุขความเจริญใหแกเขาเร่ือยไป
๒. ในสถานการณท่ีเขาตกตํ่าเดือดรอน เราก็มีกรุณา คือ 

ความพลอยรูสึกไหวตามความทุกข ความเดือดรอน หรือปญหา
ของเขา และตองการชวยเหลือปลดเปลื้องใหเขาพนจากความทุกข
ความเดือดรอนน้ัน

กรุณาน้ีตางไปจากเมตตา คือเมตตาใชในยามปกติ แตเมื่อ
เขาตกตํ่าลงไปกลายเปนเดือดรอนเปนทุกข เราก็มีกรุณา ใฝใจ
ชวยบําบัดทุกขให

๓. ในสถานการณท่ีเขาขยับสูงข้ึนไปในความดีงามความ
สุขความสําเร็จ เราก็มีมุทิตา หมายความวา เมื่อเขาเปลี่ยนไปใน
ทางข้ึนสูง ไดดีมีสุข ทําสิ่งท่ีถูกตองดีงาม ประสบความสําเร็จ เราก็
ยายไปเปนมุทิตา คือพลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน

ในวงการงานตลอดจนการเปนอยูท่ัวไปน้ัน เร่ืองท่ีสําคัญ
มากก็คือ

• เมื่อคนมีปญหา มีทุกขเดือดรอน เชนเจ็บไขไดปวย หรือ
ยากไรขาดแคลน ก็ตองมีกรุณาท่ีจะเอาใจใสแกปญหา

• เมื่อมีคนประสบผลสําเร็จในการทําสิ่งดีงาม ทําใหอะไร
ตออะไรพัฒนากาวหนาไป ก็ตองมีมุทิตาชวยสงเสริม
สนับสนุน

• แตในยามปกติก็ตองไมปลอยปละละเลย ตองเอาใจใส
ตอการท่ีจะใหเขาอยูดีมีสุข เชน มีสุขภาพดี อยูในวิถีทาง
ของความสุขความเจริญ และการท่ีจะพัฒนาสืบตอไป 
คือ ตองมีเมตตาปรารถนาดี
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ถาปฏิบัติไดอยางน้ี ก็จะทําใหกิจการงานและประโยชนสุขท่ี
มุงหมายพรอมท่ีจะสําเร็จผลอยางแทจริง

พรอมกันน้ัน เมือ่ปฏบัิตติามหลกัการอยางน้ี คณุสมบัตอิยาง
หน่ึงก็จะเกิดข้ึนในตัวผูนํา คือ “ปโย” แปลวา “ผูเปนท่ีรัก” กลาวคือ
ผูรวมงานหรือผูรวมไปดวยกัน หรือจะเรียกผูตามก็แลวแต ก็จะมี
ความรัก มคีวามรูสกึสนิทสนม สบายใจตอผูนําน้ัน เสริมความรูสกึ
อยากรวมไปดวยใหหนักแนนมากข้ึน ท้ังรวมใจและรวมมือ

อยางไรก็ตาม ปโย เทาน้ันไมพอ ปโยน้ันไดมาจากเมตตา 
กรุณา มทิุตา แตยังตองมอีกีขอหน่ึง คอืพรหมวิหารขอสดุทาย ไดแก

๔. ในสถานการณท่ีเขาทําผิดหลักหรือละเมิดธรรม เราก็มี
อุเบกขา หมายความวา เมื่อใดเขาทําอะไรไมถูกตอง โดยละเมิด
ธรรม คือละเมิดตอหลักการ หรือละเมิดตอความถูกตอง ทําใหเสีย
หลัก เสียกฎเกณฑ เสียความเปนธรรม เสียความชอบธรรม 
ทําลายกติกา เปนตน ผูนําจะตองตั้งอยูในหลักท่ีเรียกวา อุเบกขา

อุเบกขา ก็คือรักษาความเปนกลาง ไมลําเอียง ไมเขาขาง 
หยุดการขวนขวายในการท่ีจะปฏิบัตติามขอ ๑-๒-๓ คือ จะตองยึด
ถือธรรมเปนใหญ แลวก็รักษาหลักการกฎเกณฑกติกา หรือรักษา
ตัวธรรมไว

อุเบกขาน้ีเปนตัวรักษาดุล เปนตัวจํากัดหรือคุมการปฏิบัติ
ตามขอ ๑-๒-๓ (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) ไมใหเกินขอบเขตไปจน
กลายเปนเสียธรรม คือ การปฏิบัติตอคน หรือชวยเหลือคน จะตอง
ไมใหเสียความเปนธรรม ไมใหเปนการทําลายหลักการ ไมใหเปน
การละเมิดตอกฎเกณฑกติกาท่ีชอบธรรม

เมตตา-กรุณา-มุทิตา เปนทาทีอาการของจิตใจในทางท่ีดีท่ี
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เอือ้เก้ือกูลตอเพ่ือนมนุษย ถึงแมจะด ี ก็อยูในขอบเขตของความรูสึก
แตอุเบกขาเปนความรูสึกซ่ึงเช่ือมโยงกับปญญาท่ีเปนดานความรู 
คือเมื่อรูเขาใจความจริง รูวาอะไรเปนอะไร ถาถึงเขตท่ีการทําตาม
ความรูสกึท่ีดจีะไมถูกตอง ก็ปรับความรูสกึใหลงตวัหยุดเขาท่ีอยูกับ
หลกั แลวเปดโอกาสใหปญญาทําการไปตามท่ีรูวาจริงวาถูกตอง

ผูนําที่ดี ไดทั้งคน ไดทั้งงาน โดยไมเสียหลักการ

การปฏิบัติตามหลักการแหงพรหมวิหาร ๔ ท่ีมีดุลยภาพ ๒ 
ดาน (เมตตา-กรุณา-มุทิตา ดานหน่ึง และอุเบกขาดานหน่ึง) น้ีก็
คือการท่ีผูนําน้ันจะตองมีความสัมพันธอยางถูกตอง ท้ังกับคนและ
กับงาน ท้ังกับคนและกับธรรม หรือท้ังกับคนและกับหลักการ คือ
ตองเอาท้ังคน และท้ังงาน หรือเอาท้ังคนและหลักการ

ถาเอาคนอยางเดียวก็จะเอียงสุดไปขางหน่ึง และจะเกิด
ปญหาหรือเกิดความเสียหาย เชน เมตตา กรุณา มุทิตา จนไมมี
ขอบเขต แมจะปโย คือเปนท่ีรัก แตก็เสียหลักการ และทําใหเสีย
ความเปนธรรม

นอกจากน้ัน เมื่อพยายามทําตัวใหเปนท่ีรักโดยเปนกันเอง
เกินไปอยางไมมีขอบเขต ก็อาจจะเลยเถิดไปกลายเปนเพ่ือนเลน 
หรือกลายเปนท่ีลอเลน จนกระท่ังคําพูดไมมีความหมาย ไมมีนํ้า
หนัก พูดอะไรเขาก็ไมฟง อยางน้ีก็หมดความหมาย

พรอมกันน้ันก็อาจจะกลายเปนวา แทนท่ีตัวเองจะไปนําเขา 
ก็กลายเปนวาถูกเขาชักพาออกนอกลูนอกทางไป เลยหมดความ
เปนผูนํา
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เพราะฉะน้ัน ปโย “เปนท่ีรัก” ซ่ึงเกิดจากคุณสมบัติในขอ 
เมตตา กรุณา มุทิตา ท่ีเอาคน จึงตองมีขอบเขตโดยมีความสมดุล
กับขออุเบกขา ท่ีเอาธรรม เอาหลักการ และเอาตัวงาน

ทีน้ีถาเอาตัวงาน เอาหลักการ หรือเอาธรรม ก็จะไดลักษณะ
ท่ีเรียกวาเปน “ครุ” ซ่ึงแปลวา “นาเคารพ” คือ เปนคนมีหลัก หนัก
แนน จึงเปนผูท่ีนาเคารพ

แตถาเอาหลักอยางเดียว แมจะนาเคารพ ก็แหงแลง บางที
ไมมีใครกลาเขาหนาเลย อยางน้ีก็ลําบาก เสียผลเหมือนกัน ครุ ก็
จะเอียงขางไป เพราะฉะน้ันจึงตองพอดี

ถาไดท้ังขอ ๑-๒-๓ แลวมาสมดุลกับขอ ๔ ก็จะไดท้ัง ปโย 
เปนท่ีรัก หรือนารักดวย และ ครุ เปนท่ีเคารพดวย หมายความวา
ไดท้ังคนไดท้ังงาน ไดท้ังคนไดท้ังหลักการ และไดท้ังคนไดท้ังธรรม 
อันน้ีเปนหลักการสําคัญท่ีเปนเร่ืองของดุลยภาพ

เปนอันวา คนท่ีนาเคารพ เปน ครุ น้ันจะยึดถือหลักการเปน
ใหญ เอางานเปนสําคัญ เอาธรรมนําหนา

เมื่อเอาใจใสดูแลคนใหดี ก็เปนปโยดวย ก็ไดดุลยภาพอยาง
ท่ีวามาน้ี

แตขอท่ีสําคัญก็คือ เมื่อมองกวางออกไปถึงท่ีสุด การเอาคน
กับเอาหลักการก็จะมาบรรจบกัน หมายความวา

• ถาเอาคนท่ีเปนบุคคล เปนรายคน หรือเปนคนๆ ไป ก็
อาจจะขัดกับธรรม เพราะธรรมน้ันก็คือเอาคนท้ังหมด
หรือท้ังสังคม ถาเราเอาบุคคลโดยยอมเสียธรรม ก็จะ
เสียแกสังคมท้ังหมด

• เมื่อรักษาธรรมก็จะรักษาสังคมไวได เพราะในท่ีสุด
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สังคมดํารงอยูไดดวยธรรม เน่ืองจากธรรมเปนฐานท่ีรอง
รับสังคมไว เพราะฉะน้ัน การเอาธรรม ก็คือเอาคนท้ัง
หมด หรือรักษาสังคมของมนุษยชาติเอาไว มิใชเห็นแก
บุคคลผูเดียวแลว ยอมทําลายธรรมท่ีรักษาสังคมของ
มนุษยท้ังหมด

นอกจากน้ัน การท่ีงานการและทุกสิ่งทุกอยางจะบรรลุผล
สําเร็จ ก็จะตองเปนไปอยางถูกตองตามหลักการ คือตามเหตุ
ปจจัยของมัน ซ่ึงพูดสั้นๆ วา ตามธรรมน่ันเอง เพราะฉะน้ัน ธรรม
หรือหลักความจริงและหลักการจึงเปนตัวตัดสินข้ันสุดทาย

ดวยเหตุน้ี ผูนําจึงตองเปนผูมั่นในธรรม เปนผูถือหลักการ
เปนใหญ และเขาใจชัดเจนในหลักการ

ผูนําท่ีแท เปนสื่อท่ีแสดงตัวของธรรม

พระพุทธศาสนาไดแสดงคุณสมบัติสําคัญของผูนําในแงน้ี
เรียกวา “ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเปนใหญ ยึดเอาธรรมเปน
สําคัญ เชิดชูหลักการ ปฏิบัติการตามและเพ่ือเห็นแกความเปนจริง 
ความถูกตองความดีงาม

ผูนํา ตองไมเปนอัตตาธิปไตย คือ ไมถือตัวเปนใหญ แลวก็
ไมเปนโลกาธิปไตย คือ ไมมุงหาคะแนนนิยมเปนใหญ ไมทําเพียง
เพ่ือหาเสียงหรือใหคนชอบ แตเอาธรรม เอาตัวความจริง ความถูก
ตอง ความดีงาม เอาหลักการเปนใหญ ตัดสินกันดวยหลักการ
ตั้งแตหลักการโดยการจัดตั้งของมนุษย ลงไปจนถึงหลักการท่ีเปน
นามธรรมซ่ึงรองรับหลักการจัดต้ังน้ัน

แมเมื่อมีอะไรจะตองวินิจฉัย ก็ทําตัวเปนกระบอกเสียงหรือ
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เปนสื่อของธรรม หรือเปนชองทางแสดงตัวของธรรม คือหลักการ 
หรือกฎกติกา คุณสมบัติขอน้ีจะคลายๆ กับการวางตัวของผู
พิพากษา

ผูพิพากษา เมื่อวินิจฉัยคดี ก็อาจจะตองตัดสินลงโทษผูท่ี
กระทําความผิด ในกรณีเชนน้ี ถาผูพิพากษามีความรูสึกท่ีเก่ียว
ของกับตัวเองวาฉันจะลงโทษเขา ก็อาจจะทําใหเกิดความรูสึกขุน
มัวเศราหมองไมสบายใจ แตถาปฏิบัติตามหลักธรรม ทานวาผูตัด
สินโทษก็เปนเพียงกระบอกเสียงของธรรม หรือเปนเพียงชองทางท่ี
แสดงตัวของธรรม

เมือ่มกีารตัดสนิลงโทษคน ก็จะเปนการกระทําโดยไมมตีวัตน 
แตเปนการกระทําของปญญาบริสทุธิ ์ ท่ีเอาหลกัการเขาวินิจฉัย ตัด
สินไปตามกฎกติกา ตามความเปนจริง ความถูกตองดีงาม

อยางน้ีทานเรียกวาธรรมลงโทษเขา ไมใชใครคนไหนลงโทษ 
แมแตท่ีประชุมตัดสินก็ไมไดถือวาคนลงโทษ แตตัวธรรมหรือตัว
หลักการลงโทษเขาเอง หมายความวา บุคคลตั้งแตตัวประธานลง
มา เปนเพียงสื่อหรือกระบอกเสียงของธรรม เพ่ือใหธรรมปฏิบัติ
การออกมาไดเทาน้ันเอง

คนท่ีทําดวยจิตใจอยางน้ี จะมีความมั่นใจ และไมมีความรู
สึกทุกขยากลําบากใจ ไมหว่ันไหวไปตามความรูสึกท่ีเรียกวาเปน
อารมณ เพราะวาตัวเองไมเกิดมีตัวตนท่ีเปนผูทําข้ึนมาเลย มีแต
เพียงการปฏิบัติไปตามหลักการ โดยท่ีตนเองมาเปนชองทาง
ปรากฏตัวของธรรม หรือเปนสื่อใหกับธรรมอยางท่ีกลาวแลวเทา
น้ันเอง อันน้ีเรียกวาการถือธรรมเปนใหญ

อยางไรก็ตาม จะตองระลึกโดยตระหนักวา ธรรมจะปรากฏ
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ตัวออกมาและเปนผูตัดสินหรือปฏิบัติการ ก็ตอเมื่อบุคคลท่ีเปนสื่อ
หรือกระบอกเสียงน้ัน ทําการดวยเจตนาท่ีบริสุทธิ์ มุงความจริง
ความถูกตองดีงามแทจริง และดวยปญญาท่ีใสสะอาด ซ่ึงแสวงหา
ความจริงและไตรตรองท่ัวตลอดท่ีสุด คือทําดวยเจตนาและปญญา
ท่ีดําเนินไปดวยความไมประมาท

เมื่อทําไดอยางน้ี ผูนําก็จะไดคุณสมบัติอีกอยางหน่ึง คอืเปน
ผูเท่ียงตรง ไมมีอคติ ไมมีความลําเอียง ซ่ึงเปนแกนกลางของการ
รักษาดุลยภาพ และความสามัคคี พรอมท้ังความมั่นคงของหมูชน
ท่ีไปดวยกัน เพราะถาเสียความเปนธรรมแลว แมแตจะมีความรัก
ใครกันอยูหรือแมแตจะเอาอกเอาใจกัน ก็จะเกิดความกินแหนง
แคลงใจกัน สูญเสียเอกภาพ แตเมื่อรักษาธรรมไวได ก็ไมมีอคติ 
และไมเสียสามัคคี

อคติ คือ ความลําเอียง หรือการเขวออกไปนอกทางท่ีควรจะ
ประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการดวยกัน คือ ลําเอียงเพราะชอบ 
ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะเขลา ลําเอียงเพราะกลัว

ลําเอียงเพราะชอบ เรียกวา ฉันทาคติ
ลําเอียงเพราะชัง เรียกวา โทสาคติ
ลําเอียงเพราะขลาด เรียกวาภยาคติ
ลําเอียงเพราะเขลา เรียกวา โมหาคติ

ผูนําจะตองเปนผูหลีกพนไป คือ ไมมีอคติ ๔ ประการน้ี ถึง
ตอนนี้ในดานความสัมพันธระหวางตัวผูนํากับผูท่ีรวมไปดวย ก็ได
หลักการใหญๆ แลว ถาผูนํามีคุณสมบัติสําคัญแคน้ี การปฏิบัติตอ
ผูท่ีรวมไปดวย ก็จะไดผลดีมากแลว ดังท่ีกลาวเมื่อก้ีวาไดท้ังคนได
ท้ังงาน ก็จะพากันไปดวยดีสูจุดหมาย
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ผูนาํ ส่ือสารใหผูโดยสารรูเห็นทาง สวางตาสวางใจไปดวยกนั

ท่ีกลาวมาน้ี เปนการพูดอยูในขอบเขตของหลักธรรมท่ีเรียก
วา พรหมวิหาร ๔ ประการ โดยโยงเขากับคุณสมบัติท่ีเรียกวา
“ปโย” และ “ครุ” ซ่ึงอยูในหลักท่ีเรียกวา “กัลยาณมิตรธรรม” หรือ
ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการ

เปนอันวา ในหลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตรน้ี ไดกลาวไป
แลว ๒ ประการคือ ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ โดยไดยํ้าวาจะ
ตองให ๒ อยางน้ีมาดุลกัน ในแงคนกับงาน และคนกับหลักการ 
โดยเฉพาะจะตองพยายามเอาท้ังคนท้ังงาน ใหไดท้ังสองประการ
มาประสานกัน

นอกจาก ๒ ขอน้ีแลว ยังมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเหลือ  
อยูอีก ๕ ประการ คือ ตอจาก ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ แลว
ยังมี ภาวนีโย แปลวานาเจริญใจ คือ เปนแบบอยางได ทําใหผูท่ี
รวมอยูรวมไป เชน คนท้ังหลายท่ีอยูในองคกรน้ัน มีความภาคภูมิ
ใจ พอนึกถึงก็มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวผูนํา วาเปนผูท่ีมี
การศึกษาจริง ไดพัฒนาตนแลว เปนผูมีสติปญญา มีความ
สามารถ มีคุณธรรมความดีงามอยางแทจริง นาเอาอยาง ขอน้ีก็
เปนคุณสมบัติอีกอยางหน่ึงท่ีจะชวยใหมีศรัทธาและเกิดความรวม
มือดวยดี

ตอจาก ภาวนีโย ก็คือ วัตตา เปนผูรูจักพูด หมายความวา รู
จักพูดใหไดผล รูวาในสถานการณไหน และกับใคร ควรพูดอะไร 
อยางไร เปนตน พูดงายๆ วา เปนนักสื่อสารท่ีดี และเอาใจใสสื่อ
สารกับผูรวมไปดวยอยูเสมอ เพ่ือใหรูเขาใจกัน และรูเขาใจในสิ่งท่ี
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ทํา เปนตน
แตรูจักพูดน้ัน บางทีย่ิงกวาสื่อสารเกงอีก คนท่ีรูจักพูดน้ัน 

จะพูดใหเขาเขาใจก็ได พูดใหเขาเห็นใจก็ได พูดใหเขาเช่ือก็ได พูด
ใหเขาเห็นดวยหรือคลอยตามก็ได พูดใหเขารวมมือดวยก็ได พูดให
เขารวมกําลังกันก็ได พูดใหเขาทําอะไรๆ ก็ได แตท่ีทานมุงหมาย ก็
คือ พูดใหเขาเขาใจ พูดใหเขาไดประโยชน และพูดใหเขาชวยกัน
สรางสรรคประโยชน ตางจากจิตวิทยาทุนนิยม ท่ีเนนในแงการพูด
ใหตนเองไดผลประโยชน หรือพูดหาผลประโยชนใหแกตน

พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของนักสื่อสารหรือนักสั่งสอน
ท่ีดีไว ๔ อยาง คือ

๑. พูดแจมแจง คือ ช้ีแจงอธิบายใหเขาใจชัดเจน มองเห็น
เหตุผลแจมแจง หมดสงสยั เหมอืนจูงมอืไปเห็นกับตา (สันทัสสนา)

๒. พูดจูงใจ คือ พูดใหเห็นคุณคาและความสําคัญ จนเกิด
ความซาบซึ้งยอมรับ อยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบัติ (สมาทปนา)

๓. พูดเราใจ คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจ
และมีกําลังใจหาญกลา กระตือรือรนท่ีจะทําใหสําเร็จ โดยไมหว่ัน
กลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก (สมตุเตชนา)

๔. พูดใหราเริง คือ ทําใหเกิดบรรยากาศแหงเมตตา ไมตรี 
ความหวังดี และความรูสึกท่ีสดช่ืนราเริง เบิกบานผองใส แชมช่ืน
ใจดวยความหวังในผลดีและทางท่ีจะสําเร็จ (สัมปหังสนา)

ตอไปก็ วจนักขโม คือรูจักฟงดวย ทานใชคําวา วจนักขโม 
แปลวา ทนหรือควรตอถอยคํา(ของคนอื่น) ไมใชวาเอาแตพูดแก
เขาอยางเดียวโดยไมยอมรับฟงใคร ตองยอมรับฟง เพราะการรูจัก
รับฟงเปนสวนหนึ่งของการท่ีจะสื่อสารใหไดผล แมวาเขาพูดมาจะ
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ไมถูกใจอะไรก็ทนได ท้ังน้ีก็เพ่ือใหงานการและประโยชนท่ีจะทํา
น้ันสําเร็จ

ยกตัวอยางเชน ครูอาจารยถูกลูกศิษยซักไซไลเลียงไตถาม 
ถามจุกจิก ถามเร่ืองท่ีครูคิดวานาจะรูแลว ถาครูอาจารยไมมีความ
อดทนในการรับฟง เด๋ียวก็จะเบ่ือ หรือรําคาญ ทานบอกวาตองมี
คุณธรรมขอน้ีจึงจะแกไขได ตองทําใจใหสบาย อดทนรับฟงเขา
เพ่ือใหเขาใจเขาและชวยเขาไดดี

ตอจากน้ัน ตอง คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลวารูจักแถลง
เร่ืองราวตางๆ ท่ีลึกซ้ึง ปญหาอะไรท่ีหนักและยาก ก็เอามาชี้แจง
อธิบาย ชวยทําใหคนท่ีรวมงานมีความกระจางแจง เร่ืองท่ีลึกท่ี
ยาก ก็ทําใหตื้นใหงายได และพาเขาเขาถึงเร่ืองท่ียากและลึกลง
ไปๆ อยางไดผล

ตอไปขอสุดทาย คือ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลวาไมชักนํา
ในเร่ืองท่ีไมใชเร่ือง ท่ีไมเปนประโยชน ไมใชสาระ ท่ีไมเก่ียวกับจุด
มุงหมาย

ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการน้ี เปนคุณสมบัติท่ีมา
ประกอบเสริมกัน และมาประสานเขากับพรหมวิหาร ๔ ประการ ท่ี
พูดไปกอนแลว

ผูนํา พัฒนาความตองการของคน

ปจจัยสําคัญย่ิงอยางหน่ึงแหงความสําเร็จของการทําหนาท่ี
ผูนํา คือการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ความตองการเปน
ตัวกําหนดเปาหมายและทิศทางการตัดสินใจของคน ถาเปล่ียน
ความตองการของคนได ก็เปลี่ยนตัวคนน้ันได
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ผูนําท่ีดีชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ท้ังในการ
ปรับเปลี่ยนใหบุคคลมีความตองการท่ีถูกตองดีงาม และใหหมูชน
มีความตองการท่ีประสานเปนอันเดียวกัน

การพัฒนาความตองการ เปนการพัฒนาความสุขของคน 
เพราะความสุขเกิดจากการสนองความตองการ ถาเปลี่ยนความ
ตองการของคนได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดวย

เมือ่ทําอะไรตรงกับความตองการของคน ก็ทําใหเขาสมใจและ
มคีวามสขุ คนก็จะรวมมอืทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลนื 
และเต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมท่ีจะทําและทําไดงาย

ในทางตรงขาม ถาผูนําทําการท่ีฝนความตองการของคน ท้ัง
สองฝายก็จะไมมีความสุข และสิ่งท่ีทําก็ยากจะสําเร็จ หรือจะคง
อยูย่ังยืน

ความตองการของคนพัฒนาได เปลี่ยนแปลงได และผูนําท่ีดี
ก็ควรถือเปนหนาท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหคนพัฒนาความตองการไป
ในทางท่ีดีงามประณีตและสรางสรรคย่ิงข้ึน

ความตองการสําคัญท่ีควรไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนา 
อยางนอยขัดเกลาใหละเมียดละไมไมกาวราวรุกราน ก็คือความ
ตองการแบบเห็นแกตัวในการท่ีจะบํารุงบําเรอความสุขสวนตน 
หรือความตองการไดผลประโยชนจากการเอาเปรียบผูอื่นหรือโดย
ไมคํานึงถึงความเดือดรอนของใคร ท่ีทางพระเรียกวาตัณหา คือ
ความใฝเสพ

คนควรจะพัฒนาความตองการ โดยเปลี่ยนจากความ
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ตองการแบบตัณหาน้ี ไปเปนความตองการภาวะดีงามสรางสรรค 
เชน อยากใหชีวิตของตนเองดีงามบริสุทธิ์ อยากใหชีวิตมีคุณคา
เปนประโยชน อยากใหชุมชนหรือองคกรของตนเจริญกาวหนามี
ช่ือเสียงท่ีดีงาม อยากใหถนนหนทางสะอาดเรียบรอย อยากให
เพ่ือนมนุษยอยูดีมีสุข อยากใหสังคมรมเย็น อยากใหธรรมชาติ
แวดลอมงดงามนาร่ืนรมย อยากใหปญญาความรูเขาใจความจริง
แผขยายออกไปอยางกวางขวาง อยากใหผูคนไดพบเห็นช่ืนชมกับ
สิ่งดีงาม เปนตน ท่ีทางพระเรียกวาฉันทะ คือความใฝดี หรือใฝ
ศึกษาและใฝสรางสรรค

ถาผูนําสามารถชวยคนใหพัฒนาความตองการอยางหลังน้ี
ข้ึนได ก็เปนความสําเร็จอยูในตัวข้ันหน่ึงแลว และความตองการน้ี
เมื่อเกิดข้ึนแลว ก็จะทําใหเกิดพลังท่ีชวยใหการกระทําเพ่ือจุด
หมายท่ีดีงามบรรลุความสําเร็จสมหมายดวย

ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ผูนําเองควรจะมีความใฝอยางแรงกลาใน
จุดหมายอันสูงสง มีความชัดเจนในจุดหมายน้ัน และทําใหทุกคน
มองเห็นและใฝในจุดหมายย่ิงใหญน้ันรวมกัน ใหเปนจุดหมายรวม
ของสังคม ท่ีจะทําใหพลังแหงความตองการของทุกคนประสาน
เปนอันเดียว ซ่ึงจะทําใหแตละคนหลุดพนจากแรงรบกวนของ
ความตองการท่ีไมพึงประสงค และมุงหนาไปดวยกันสูจุดหมาย
รวมของสังคมน้ัน อันเปนความสําเร็จของการทําหนาท่ีของผูนํา
อยางแทจริง
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ผูนํา รูทั้งเจ็ดดานซึ่งทําใหพรอมที่จะจัดการ

เร่ืองคุณสมบัติของผูนําในความสัมพันธกับผูรวมไปดวยน้ัน 
ไดพูดไปพอสมควรแลว ตอนน้ีจะพูดถึงคุณสมบัติในตัวผูนําเองไว
บางเปนตัวอยาง

ทานกลาววา บุคคลท่ีเปนผูนําจะตองมีธรรม ๗ ประการ ซ่ึง
ก็เปนการยํ้าสิ่งท่ีกลาวไปแลวน่ันเอง แตในท่ีน้ีมาดวยกันเปนชุด 
จะยังไมบอกชื่อกอน เพราะเปนภาษาบาลี ซ่ึงอาจจะยากหนอย 
จึงขอพูดเปนภาษาไทยวา คุณสมบัติในตัวของผูนาํ ๗ ประการ คือ

๑. รูหลักการ เมื่อดํารงตําแหนง มีฐานะ หรือจะทําอะไรก็
ตาม ตองรูหลักการ รูงาน รูหนาท่ี รูกฎเกณฑกติกาท่ีเก่ียวของ เชน
อยางผูปกครองประเทศชาติก็ตองรูหลักรัฐศาสตร และรูกฎกติกา
ของรัฐ คือกฎหมาย ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงมา แลวก็ยืนอยูในหลัก
การ ตั้งตนอยูในหลักการใหได ชุมชน สังคม องคกร หรือกิจการ
อะไรก็ตาม ก็ตองมีหลักการ มีกฎ มีกติกา ท่ีผูนําจะตองรูตองชัด 
แลวก็ตั้งมั่นอยูในหลักการน้ัน

๒. รูจุดหมาย ผูนําถาไมรูจุดหมายก็ไมรูวาจะนําคนและ
กิจการไปไหน นอกจากรูจุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแลว 
จะตองมีความแนวแนมุงมั่นท่ีจะไปใหถึงจุดหมายดวย ขอน้ีเปน
คุณสมบัติท่ีสําคัญมาก

เมื่อใจมุงจุดหมาย แมมีอะไรมากระทบกระท่ัง ก็จะไมหว่ัน
ไหว อะไรไมเก่ียวของ ไมเขาเปา ไมเขาแนวทาง ก็ไมมัววุนวาย 
ใครจะพูดจาวาดาเหน็บแนม เมื่อไมตรงเร่ือง ก็ไมมัวถือสา ไมเก็บ
เปนอารมณ ไมยุงกับเร่ืองจุกจิกไมเปนเร่ือง เอาแตเร่ืองท่ีเขาแนว
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ทางสูจุดหมาย ใจมุงสูเปาหมาย อยางชัดเจนและมุงมั่นแนวแน
๓. รูจักตน คือ ตองรูวาตนเองคือใคร มีภาวะเปนอะไร อยู

ในสถานะใด มีคุณสมบัติ มีความพรอม มีความถนัด มีสติปญญา 
ความสามารถอยางไร มีกําลังแคไหน มีขอย่ิงขอหยอน จุดออนจุด
แข็งอยางไร ซ่ึงจะตองสํารวจตนเอง และเตือนตนเองอยูเสมอ ท้ังน้ี
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ใหมีคุณสมบัติมีความ
สามารถย่ิงๆ ข้ึนไป

ไมใชวาเปนผูนําแลวจะเปนคนสมบูรณไมตองพัฒนาตนเอง 
ย่ิงเปนผูนําก็ย่ิงตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา ใหนําไดดีย่ิงข้ึนไป

๔. รูประมาณ คือ รูจักความพอดี หมายความวา ตองรูจัก
ขอบเขตขีดข้ันความพอเหมาะท่ีจะจัดทําในเร่ืองตางๆ ทานยกตัว
อยาง เชน รูจักประมาณในการใชจายทรัพย รูจักประมาณในการ
บริโภค ผูปกครองบานเมืองรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญา
และการเก็บภาษี เปนตน ไมใชเอาแตจะใหไดอยางใจ

ลึกลงไป ตองรูวาในการกระทําน้ันๆ หรือในเร่ืองราวน้ันๆ มี
องคประกอบ หรือมีปจจัยอะไรเก่ียวของบาง ทําแคไหนองค
ประกอบของมันจะพอดี ไดสัดสวน พอเหมาะ การทําการตางๆ ทุก
อยางตองพอดี ถาไมพอดีก็พลาด ความพอดีจึงจะทําใหเกิดความ
สําเร็จท่ีแทจริง

ฉะน้ัน จะตองรูองคประกอบและปจจัยท่ีเก่ียวของ และจัด
ใหลงตัวพอเหมาะพอดี

๕. รูกาล คือ รูจักเวลา อยางท่ีบอกไวรวมๆ วา รูกาลเวลา
อันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีควรหรือจะตองใชในการประกอบกิจ 
ทําหนาท่ีการงาน หรือปฏิบัติการตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปน
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เวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน
ท้ังน้ีรวมท้ัง รูลําดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของ

เวลาวา เร่ืองน้ีจะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะทําอะไรอยางไรจึงจะ
เหมาะ ดังเชน แมแตการพูดจาก็ตองรูจักกาลเวลา ตลอดจนรูจัก
วางแผนงานในการใชเวลา ซ่ึงเปนเร่ืองใหญ เชนวางแผนวา สังคม
มีแนวโนมจะเปนอยางน้ีในเวลาขางหนาเทาน้ัน และเหตุการณ
ทํานองน้ีจะเกิดข้ึน เราจะวางแผนรับมือกับสถานการณน้ันอยางไร

๖. รูชุมชน คือ รูสังคม อยางท่ีบอกเปนหลักกลางๆ ไววา รู
จักชุมชน และรูจักท่ีประชุม รูกิริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนน้ันๆ วา 
ชุมชนน้ีเมื่อเขาไปหา จะตองทํากิริยาอยางน้ี จะตองพูดอยางน้ี ชุม
ชนน้ีควรสงเคราะหอยางน้ี เปนตน

ท้ังน้ีตองรูสังคม ตั้งแตในขอบเขตท่ีกวางขวาง คือ รูสังคม
โลก รูสังคมของประเทศชาติ วาอยูในสถานการณอยางไร มี
ปญหาอะไร มีความตองการอยางไร โดยเฉพาะถาจะชวยเหลือเขา
ก็ตองรูปญหารูความตองการของเขา แมแตในชุมชนยอยๆ ถาจะ
ชวยเหลือเขา ก็ตองรูความตองการของเขา เพ่ือสนองความ
ตองการไดถูกตอง หรือแกไขปญหาไดตรงจุด

๗. รูบุคคล คือ รูจักบุคคลตามท่ีเขาเปน อยางท่ีบอกเปน
หลักกลางๆ ไววา รูความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ย่ิงหรือหยอนอยางไร 
และรูท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลน้ันๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใช 
จะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน

โดยเฉพาะคนท่ีมารวมงานรวมการรวมไปดวยกันและคนท่ี
เราไปใหบริการ จะตองรูจักเขาตามความแตกตางเฉพาะตัว เพ่ือ
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ปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผล ตลอดจนสามารถทํา
บริการใหความชวยเหลือไดตรงตามความตองการ รูวาจะใชวิธี
สัมพันธพูดจาแนะนําติชมหรือจะใหเขายอมรับไดอยางไร โดย
เฉพาะในการใชคน ซ่ึงตองรูวาคนไหนเปนอยางไร มีความถนัด
อัธยาศัย ความสามารถอยางไร เพ่ือใชคนใหเหมาะกับงาน

นอกจากน้ันก็รูประโยชนท่ีเขาพึงได เพราะวาในการทํางาน
น้ันไมใชวาจะเอาเขามาเปนเพียงเคร่ืองมือทํางานให แตจะตองให
คนท่ีทํางานทุกคนไดประโยชน ไดพัฒนาตัวเอง ผูนําควรรูวาเขา
ควรจะไดประโยชนอะไรเพื่อความเจริญงอกงามแหงชีวิตท่ีแทจริง
ของเขาดวย

ท่ีพูดมาน้ี คือหลักธรรมท่ีเรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ 
ซ่ึงในที่น้ีจะไมบอกคําภาษาบาลี เพราะมีเวลานอย ถามีคุณธรรม 
๗ ประการน้ี แมจะไมมีคุณสมบัติขออื่นก็เปนผูนําได เพราะรูองค
ประกอบและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอท่ีจะจัดการให
ไดผล สามารถจัดวางวิธีปฏิบัติการท่ีเหมาะใหบรรลุความสําเร็จได 
สวนคุณสมบัติอยางอื่นก็มาเสริม

เปนท่ีนาสังเกตอยางมากวา ธรรม ๗ ประการ ซ่ึงจัดลําดับ
ขอตามท่ีแสดงไวน้ี พระพุทธเจาตรัสไวในกรณีท่ีเปนคุณสมบัติ
สําหรับสัปปุริสชน หรือบัณฑิตชนอยางเปนกลางๆ แตในกรณีท่ี
ตรัสใหเปนคุณสมบัติของผูนําโดยตรง เชน เปนพระพุทธเจา หรือ
เปนนักปกครองท่ีย่ิงใหญ ทรงเปลี่ยนลําดับสลับขอ ๑ กับขอ ๒ 
ใหม กลาวคือ

ตามปกติ ตรัสขอรูหลักการ ตามดวยขอรูความมุงหมาย แต
ในกรณีของผูนําโดยตรง ตรัสขอรูจุดหมาย เปนขอแรก แลวจึงตาม
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ดวย รูหลักการ เปนการเนนท่ีความมีจุดหมาย และกําหนดจุด
หมาย หรือตั้งจุดหมาย เจาะลงไปใหชัด แลวจึงวางหลักการและ
หาวิธีการท่ีจะทําใหสําเร็จบรรลุจุดหมายน้ัน

ขอยํ้าวา ผูนําจะตองมีจุดหมายดีงามท่ีชัดเจนใหแกหมูชน 
และตองมีจิตมุงสูจุดหมายน้ัน พรอมท้ังนําพาหมูชนใหรวมกันทํา
การอยางมุงมั่นแนวแนเพ่ือบรรลุจุดหมายน้ัน

ผูนําที่ย่ิงใหญ มองกวาง คิดไกล ใฝสูง

ไดพูดไปมาก ในแงของธรรมท่ีเก่ียวกับผูท่ีมารวมไปดวยกัน 
คือ ประสานระหวางตัวผูนํา กับผูท่ีจะตามหรือผูท่ีจะรวมไปดวย 
สวนคุณสมบัติดานอื่นก็เลยแทบไมไดพูด นอกจากสัปปุริสธรรมซ่ึง
เปนคุณสมบัติภายในสําหรับตัวเองท่ีวา รูหลักการ รูความมุง
หมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล ซ่ึงเปนคุณ
สมบัติท่ีเนนดานปญญา

เน่ืองจากเวลาจํากัด คิดวาเทาท่ีไดพูดเร่ืองภาวะผูนํามาท้ัง
หมดน้ี ก็อยากจะเนนขอสําคัญบางอยาง ซ่ึงกระจัดกระจายอยูใน
ธรรมชุดตางๆ กลาวคือ

ประการแรก ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได คือ ตองทํา
ดีเปนตัวอยางแกเขา และมีความรู ความสามารถ ท่ีจะมานําเขาได

ประการตอไป นอกจาก เปนกัลยาณมิตรใหกับเขาแลว ตัวเอง
ก็ตอง มีกัลยาณมิตรดวย คือตองเลือก ตองหาท่ีปรึกษา และเพ่ือน
รวมงานท่ีดี ลักษณะน้ีแสดงถึงความเปนคนท่ีใฝแสวงปญญา 
หมายความวา ในการทํางาน หรือจะนําเขาไปน้ัน ไมใชวาตัวผูนํา
เองจะทําไดคนเดียว แตจะตองฟงเสียงผูอื่น และใฝแสวงปญญา
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อยูเสมอดวย
ขอน้ีสําคัญมาก แมแตเปนพระเจาจักรพรรดิ พระพุทธเจาก็

ตรัสวาตองมีหลักขอน้ี คือ ตองมีท่ีปรึกษาท่ีไตถาม จะไดแสวง
ปญญาคนควาหาความรูใหทันตอความเปนไป และไดความคิดท่ี
จะมาใชในการปกครอง หรือดําเนินกิจการ เรียกสั้นๆ วามี
กัลยาณมิตร ตัวเองเปนกัลยาณมิตรใหแกคนท่ีรวมไปดวย แต
พรอมกัน น้ัน ตัว เอง ก็ตองมี กัลยาณมิตรโดย รู จักแสวงหา
กัลยาณมิตรดวย

ตอไปก็ตองตัง้อยูในความไมประมาท คอื มสีต ิ คอยตรวจตรา
สถานการณ ความเปลี่ยนแปลงเปนไป และปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

อะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนจะมีผลกระทบตอชีวิต ตอองคกร ตอชุม
ชน ตอสังคม ไมพลาดสายตา จับเอามาตรวจตราพิจารณาท้ัง
หมด แลวดําเนินการหาเหตุ หาปจจัย และหาทางแกไขปรับปรุง

อะไรจะสงผลในทางลบ ก็ตองรีบปองกันแกไข
อะไรจะเปนโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเจริญกาวหนา ก็ตอง

ใชโอกาสน้ันใหเปนประโยชน ไมปลอยใหผานไปเปลา
ความต่ืนตัว ทันตอสถานการณ มีความกระตือรือรน ไม

เฉื่อยชา ไมปลอยเวลาใหลวงไปเปลา ไมถลําพลาด และไมยอม
เสียโอกาส อยางน้ีเรียกวาความไมประมาท

รวมความวา ๓ ขอน้ีตองมาดวยกัน คือ
๑. ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได
๒. ตองมีกัลยาณมิตร ตองหาท่ีปรึกษาและผูรวมการรวม

งานท่ีดมีคีวามรูความสามารถ และแสวงหาปญญาเพิม่เตมิอยูเสมอ
๓. ตองเปนคนไมประมาท
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นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติอีกสวนหนึ่งท่ีมาเสริม คือ
๔. ตองเปนคนเขมแข็ง นอกจากไมประมาท กระตือรือรน

เอาจริงเอาจังแลว ก็ตองเขมแข็งดวย แมจะมีอุปสรรค มีภัย
อันตราย มีปญหา ก็ไมยอทอ วางตัวเปนหลักได และอยูในหลัก ไม
หว่ันไหวไปตามเสียงขูเสียงแคะไค เปนตน

๕. ตองทําได และชวยใหคนอื่นทําได ในสิ่งท่ีตองการจะทํา
๖. สายตากวางไกล ขอน้ีขอสรุปดวยคําวา มองกวาง คิด

ไกล ใฝสูง ซ่ึงเปนลักษณะทางปญญา คนท่ีเปนผูนําน้ัน แนนอนวา 
ปญญาสําคัญท่ีสุด คุณสมบัติขอน้ีอาจจะใกลกับคําวา มีวิสัยทัศน 
แตคงไมใชเทาน้ัน

มองกวาง คือ ไมใชมองอยูแคองคกรหรือชุมชนของตน แต
มองไปท่ัว ไมวาอะไรท่ีเก่ียวของมีผลสงมา หรือมีอิทธิพลกระทบ
จากภายนอก จากสังคมอื่น จากคนพวกอื่น กลุมอื่น จากปญหา
ของโลก จากกระแสโลกาภิวัตน อะไรตางๆ ก็รูท่ัวรูทัน

มองไปท่ัวโลกท้ังหมดวา โลกเวลาน้ีเปนอยางไร มีกระแสไป
ทางไหน มีปญหาอะไร มีความตองการอะไร เราปรับตัวปรับองค
กรของเราใหเขากับมันได หรือรับมือกับมันได มีสวนรวมเกื้อหนุน
มันได หรือชวยแกไขมนัได มองเห็นโอกาสและชองทางท่ีจะดําเนิน
การตามจุดหมาย อยางนอยถาไมนํามันได ก็ไมใหถูกครอบงํา 
หรือไมใหลาหลัง

คิดไกล หมายความวา คิดในเชิงเหตุปจจัย ท้ังสาวไปขาง
หลัง และสืบไปขางหนา คือ เอาภาวะหรือสถานการณปจจุบันตั้ง
แลวใชปญญาสืบสาวหาเหตุปจจัยในอดีต ยอนยาวไปใหเห็นวาท่ี
เปนอยางน้ี เปนเพราะอะไรและเปนมาอยางไร แลวก็มองหมาย
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อนาคตวามันจะเปนอยางไร โยงเหตุปจจัยท่ีเปนมาจากอดีต
ประสานเขากับปจจุบัน แลวก็หย่ังเห็นอนาคต สามารถวางแผน
เตรียมการเพ่ืออนาคตใหบรรลุจุดหมาย

ใฝสูง หมายความวา ใฝปรารถนาจุดหมายท่ีดีงามสูงสง จุด
หมายท่ีดีงาม ก็คือความดีงามของชีวิต ความดีงามของสังคม 
ความเจริญกาวหนามีสันติสุขของมวลมนุษย ผูนําจะตองมีความ
ปรารถนาในสิ่งเหลาน้ีอยางจริงจัง

ไมใชมัวปรารถนาหรือใฝในลาภ ยศ ผลประโยชน ซ่ึงในทาง
ธรรมไมถือวา สูง แตคนไทยคงเอามาใชผิด ความใฝสูง กลายเปน
ความอยากไดผลประโยชน อยากไดลาภไดยศ แลวเอาไปรวมกับ
มักใหญ กลายเปนมักใหญใฝสูง หมายถึงอยากมั่งมีมหาศาล เปน
ใหญเปนโต

ท่ีจริงน้ัน ใฝสูง หรือใฝในสิ่งสูงท่ีแทจริง ก็คือ ปรารถนาสิ่งท่ี
ดีงาม ประเสริฐ ซ่ึงไดแก ความดีงามของชีวิต ประโยชนสุขของ
สังคม ความเรียบรอยดีงามของสภาพแวดลอม ความรมเย็นเปน
สุขนาอยูอาศัยของโลกท้ังหมด การไดอยูในโลกท่ีดีงามทุกอยาง 
อยางน้ีเรียกวาสูง เราใฝในสิ่งน้ีก็คือ “ใฝสูง”

ในวงแคบเขามา ใฝสูง หมายถึง ความมุงมั่นท่ีจะสรางสรรค
งานท่ีดีเย่ียม ซ่ึงเปนประโยชนมากท่ีสุด หรือผลงานท่ีมีคุณคา
อยางเลิศ ตลอดจนผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด

ผูนําจะตองมีแรงใจอันน้ี คือ ใฝสิ่งท่ีดีงามประเสริฐอยางสูง
ย่ิง และดวยใจท่ีใฝสูง ใฝสิ่งท่ีดีงามประเสริฐสูงอยางย่ิงน้ี ก็จะทํา
ใหเกิดกําลังใจท่ีจะทําการสรางสรรคทุกอยาง และนําหมูชนท่ีจะ
ไปดวยมารวมใจรวมกําลัง ประสานมือประสานใจ ทําดวยกัน ไป
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ดวยกัน โดยมีจุดหมายใหญท่ีใฝปรารถนาอันชัดเจนรวมกัน และ
นําเขาไดท้ังทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปญญา ก็จะประสบ
ผลสําเร็จ บรรลุจุดหมายท่ีแทจริง กลาวคือ เพ่ือประโยชนแกเขา 
แกประชาชน แกสังคม และแกโลกท้ังหมด

ท้ังน้ี เขากับหลักพระพุทธศาสนาท่ีวา พระพุทธเจา และพระ
สาวกผูเปนอรหันตท้ังหลายน้ัน เปนผูบรรลุประโยชนตน หมาย
ความวา พัฒนาตนเองดีพรอมแลว จึงเปนผูท่ีมีชีวิตอยูเพ่ือจุด
หมายอยางเดียว คือ พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ ซ่ึง
แปลวา เพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข แกชนจํานวนมาก หรือแกมวล
มนุษยชาติ และทํากิจทุกอยางเพื่อเห็นแกประโยชนสุขของชาวโลก

น้ีคือจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของพระพุทธเจา และพระ
อรหันตท้ังหลาย ซ่ึงผูนําก็ดําเนินในแนวทางเดียวกัน

ถาปฏิบัติตามหลักการท่ีกลาวมาน้ี ก็จะประสบความสําเร็จ 
เรียกวา เปนท่ีพ่ึงของหมูชนได

ความเปนผูนําน้ัน มีฐานะอีกอยางหน่ึง เรียกวาเปน นาถะ
คือเปนท่ีพ่ึง เหมือนอยางพระพุทธเจาทรงเปนผูบําเพ็ญประโยชน
แกโลก ก็จึงเปน โลกนาถะ แปลวา เปนท่ีพ่ึงของชาวโลก ทานผูนํา
เมื่อนําไดดี ก็จะเปนท่ีพ่ึงของคนอื่น เปนท่ีพ่ึงของหมูชน จนกระท่ัง
เปนท่ีพ่ึงของมวลมนุษยชาติตอไป



จริยธรรม

นักการเมือง∗

เร่ิมแรก ขอทําความเขาใจเก่ียวกับคําวา “จริยธรรม” 
จริยธรรมในท่ีน้ี มิใชหมายถึงจริยธรรมในความหมายแคบๆ ตามท่ี
เราใชกันปจจุบันแบบตะวันตก ซ่ึงเนนท่ีพฤติกรรมทางสังคม แต
จริยธรรมในความหมายทางพระพุทธศาสนา ไดแก การดําเนิน
ชีวิต หรือกระบวนการแหงชีวิตท่ีดําเนินไปท้ังหมด คือความเปนอยู 
การแสดงออก ความรูสึกนึกคิด และคุณสมบัติตางๆ ท้ังจิตใจ ท้ัง
ปญญา ท้ังพฤติกรรม

ในท่ีน้ี เราพูดกันถึงพฤติกรรมของนักการเมือง เมื่อพูดถึง
จริยธรรมในระดับของคนช้ันนําอยางนักการเมืองน้ี ก็ขอขามเรื่อง
จริยธรรมสามัญสําหรับคนท่ัวไป ซ่ึงถือวาทุกคนควรจะมีเปนพ้ืน
ฐานอยูแลว อยางเร่ืองของการมีศีล ๕ การไมเบียดเบียน ไมทํา
รายรางกาย ไมทําลายชีวิตผูอื่น การไมละเมิดทรัพยสินของผูอื่น 

                                                                                                    

∗ ขอคิดสั้นๆ พูดไวใน พ.ศ. ๒๕๔๒
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การไมประพฤติผิดทางเพศ การไมพูดเท็จ ไมโกหกหลอกลวง การ
ไมดื่มสุรายาเมา สิ่งเสพติด และการงดเวนอบายมุข เหลาน้ีถือวา
เปนเร่ืองของ จริยธรรมพื้นฐาน ซ่ึงทุกคนควรจะมีอยูแลว

เพราะฉะน้ัน ในระดับของนักการเมือง ซ่ึงถือวาตองมีจริย-
ธรรมพ้ืนฐานสําหรับคนท่ัวไปอยูแลว จึงไมจําเปนตองพูดถึงอีก แต
เมื่อพูดถึงจริยธรรมของนักการเมือง จะหมายถึงการดําเนินชีวิต 
ความรูสึกนึกคิด จิตใจ และสติปญญา ของผูท่ีจะไปบริหารบาน
เมือง หรือเปนผูนําของประชาชน ท่ีจะพาประเทศชาติบานเมืองไป
สูความเจริญงอกงามและสันติสุข

ปญญาท่ีรูเขาใจจุดหมายของงานการเมือง

เบ้ืองตน เมื่อพูดถึงจริยธรรมของนักการเมือง ก็ตองพูดถึง
จุดหมายของงานการเมือง เชน การบริหาร การปกครอง หรือการ
ดําเนินกิจการงานสาธารณะตางๆ ท่ีเก่ียวกับประเทศชาติ ซ่ึงเปน
เร่ืองท่ีตองรู คือเปนเร่ืองทางดานปญญา

พูดกันงายๆ วา จุดหมายของงานการเมือง ก็คือ การท่ีจะ
บริหารกิจการหรือปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข ใหประชาชน
อยูดีกินดีเปนตน แตอยางน้ียังไมใชจุดหมายท่ีแทจริง

อะไรคือจุดหมายท่ีแทจริง เราจะตองมองลึกลงไปวา 
ธรรมดาชีวิตของคนเราก็ดี สังคมก็ดีน้ัน มีจุดหมายของมันเองอยู
แลว คือชีวิตตองการความเจริญงอกงาม ความเปนสุข หรือการท่ี
ชีวิตน้ันตองการพัฒนาใหดีงามย่ิงๆ ข้ึนไป สังคมก็เชนเดียวกัน 
ยอมมีจุดหมายท่ีจะทําการสรางสรรค เชนมีอารยธรรมท่ีเจริญกาว
หนา เปนตน
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การบริหารบานเมืองท่ีวาใหสงบสุข หรือใหราษฎรอยูดีกินดี
น้ัน ความจริงก็เพ่ือมาเปนสภาพเอื้อใหแกการกาวไปสูจุดหมาย
ของชีวิตและจุดหมายของสังคมท่ีพูดไปแลวน้ันอีกช้ันหน่ึง

หมายความวา จุดหมายของการเมือง หรืองานการเมือง
น้ัน คือ เพ่ือสรางสภาพเอื้อ ท่ีจะชวยใหชีวิตและสังคมพัฒนาไปสู
จุดหมายของมัน

ท่ีพูดอยางน้ีมคีวามสาํคัญมาก เพราะถาเราไมมองอยางท่ีวา
น้ี เรากจ็ะมองไปตนั เชน เปนนักปกครอง ก็คดิแคเพ่ือใหบานเมือง
รมเย็นเปนสุข อยูกันเรียบรอย แลวก็จัดการบานเมืองใหสงบเทา
น้ัน ซ่ึงบางทีก็ทําใหการปกครองไปเนนเร่ืองอํานาจ หรือมิฉะน้ัน
อยางนอยก็จะทําใหบานเมืองน้ัน อยูในวังวนของความเจริญและ
ความเสื่อม

ยกตัวอยางเชน เมื่อมีความสามารถบริหารบานเมืองดี 
ประชาชนอยูดีกินดี มีความพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจแลว คนก็ลุม
หลงเพลิดเพลิน หันไปหมกมุนในการเสพบริโภค การบํารุงบําเรอ 
แลวก็ละเลิงมัวเมา สังคมก็เสื่อมลง

ท่ีจริงน้ัน ผูบริหารประเทศชาติ และนักการเมืองโดยท่ัวไป 
จะตองจัดการงานบานเมืองน้ันเพ่ือใหเกิดสภาพเอื้ออยางท่ีวาเมื่อ
ก้ี คือ คํานึงอยูเสมอวา งานการท่ีเราทําหรือการท่ีจะบริหารกิจการ
บานเมืองน้ัน ก็เพ่ือใหชีวิตและสังคมไดสภาพท่ีเก้ือหนุนตอการท่ี
จะกาวไปสูจุดหมาย เชน ใหคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตในทางจิตใจ 
และทางปญญา สังคมสามารถพัฒนาศิลปวัฒนธรรม มีการสราง
สรรคตางๆ เจริญในอารยธรรมย่ิงๆ ข้ึนไป มิใชเปนจุดหมายปลาย
ปดท่ีเพียงวา ใหชีวิตและสังคมอยูกันสบายแลวก็จบ ถาเปนอยาง
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น้ันก็จะตัน
เมื่อเขาใจถึงจุดหมายของการเมืองและการปกครอง ตลอด

จนการบริหารกิจการตางๆ แลว ก็จะตองใชปญญาศึกษาใหมาก
ข้ึน คือ ไมใชหยุดอยูแควารูเขาใจถึงจุดหมายของการเมืองการ
ปกครอง เพ่ือใหบานเมืองอยูรมเย็นเปนสุข ประชาชนอยูดีกินดี แต
จะตองคํานึงตอไปวา อะไรคือจุดหมายของชีวิต อะไรคือจุดหมาย
ของสังคม ท่ีเขาควรจะกาวตอไป แลวก็ไปเกื้อหนุนหรือหนุนนําให
ชีวิตและสังคมเจริญงอกงาม ไปสูจุดหมายอยางน้ัน

อันน้ีเปนดานปญญา

จิตใจที่มุงม่ันตอจุดหมายและใฝดีตอสังคม

พรอมกันน้ัน อีกดานหน่ึงคือ ดานจิตใจ ภาวะดานจิตใจท่ีคู
กับความรูความเขาใจในจุดมุงหมายของการเมืองการปกครอง
และการบริหารงานแผนดินน้ี ก็คือจิตใจท่ีใฝปรารถนาอยากจะ
บรรลุจุดหมายน้ัน

ความอยากน้ีเปนจุดสําคัญ เปนแรงจูงใจ และเปนพลังท่ีจะ
ผลักดันใหนักการเมืองกาวไปในจริยธรรม ท่ีเปนวิถีแหงชีวิตและ
หนาท่ีการงานของตน ย่ิงความใฝปรารถนาหรือความอยากตัวน้ี
แรงเขมเทาไร ก็ย่ิงไดผลเทาน้ัน

แตในทางตรงขาม ถาขาดตัวความใฝความอยากความ
ปรารถนาตอจุดหมายน้ีแลว ก็พรอมท่ีจะเขวไดทันที

ในท่ีน้ีจะขอพูดถึงเร่ืองของแรงจูงใจ คือความอยากความใฝ
ปรารถนาน้ี ซ่ึงในเบ้ืองตนจะตองแยกเปน ๒ อยาง
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ความอยากประเภทท่ี ๑ คือความอยากท่ีเราพึงมีตอสิ่งน้ันๆ 
เอง ไดแกอยากใหสิ่งน้ันๆ มันดี หรือใหมันเจริญกาวหนางอกงาม 
พูดงายๆ วา “อยากใหมันดี” เชนอยากใหประชาชนมีชีวิตท่ีดีงาม 
มีความสุข อยากใหบานเมืองเจริญกาวหนามั่นคง มีความรมเย็น
เปนสุข ไมวาจะทํางานใดหรือสิ่งใดก็ตาม ก็มีความใฝปรารถนาให
งานน้ันสิ่งน้ันดีท่ีสุดสมบูรณท่ีสุดของมัน เปนความปรารถนาตอสิ่ง
น้ันเอง

สวนความอยากประเภทท่ี ๒ น้ัน ตรงขาม คือ ความ
ปรารถนา ความอยาก ท่ีโยงเขามาหาตัวตน อยากเพื่อตนเอง คือ
อยากไดอยากเอา อยากใหผลเกิดข้ึนแกตนเอง ไมวาจะไปเก่ียว
ของสัมพันธกับสิ่งใด ก็เพ่ือใหสิ่งน้ันอํานวยผลประโยชนใหแกตน 
ความอยากประเภทน้ี เรียกวา “ตัณหา”

ความอยากประเภทท่ีหน่ึง เปนความอยากท่ีเปนกุศล มีช่ือ
เฉพาะวา “ฉันทะ” พระพุทธเจาตรัสวา ความอยาก ท่ีเรียกวา
ฉันทะน้ี เปนแสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม หรือเปนแสงอรุณ 
และเปนจุดเร่ิมท่ีสําคัญของวิถีชีวิตท่ีดี

นักการเมืองจะตองมีฉันทะตัวน้ี คือตองมีความอยากความ
ใฝปรารถนาท่ีดีตอสิ่งท่ีตนเขาไปเก่ียวของ ซ่ึงในที่น้ีก็คืองานการ
เมือง เร่ิมดวยความใฝปรารถนาตอจุดหมายของการเมืองการ
ปกครองท่ีวามาแลวน้ัน มีความมุงมั่นเด็ดเด่ียว อยากใหจุดหมาย
น้ันสําเร็จผลอยางแทจริง

ความอยาก ๒ ประเภทน้ี มคีวามสาํคัญอยางย่ิง เรียกวาเปน
ตัวตัดสินทีเดียววา นักการเมืองจะเดินไปในจริยธรรมไดหรือไม

ความอยากประเภทหลัง ท่ีโยงเขามาหาตัวเองน้ี เรียกงายๆ 
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วา ความเห็นแกตัว แยกยอยเปน ๓ อยาง
๑. ความอยากเพ่ือตัวเองจะไดจะเอา เชน ความอยากไดผล
ประโยชน ความอยากไดรับการบํารุงบําเรอ ความอยาก
เสพบริโภค เรียกวา ตัณหา

๒. ความอยากใหตัวเองย่ิงใหญ ความอยากไดอํานาจ เรียก
เปนศัพทเฉพาะวา มานะ

๓. ความอยากท่ีตองการสนองความยึดถือของตัวเอง ตัวเอง
ยึดถืออยางไรก็จะตองใหเปนอยางน้ันใหได เอาแตความ
คิดเห็นของตัว ไมฟงใคร รวมท้ังความคลั่งลัทธิ และการ
ยึดถืออุดมการณอยางรุนแรง ท้ังหมดน้ีเรียกวา ทิฏฐิ

ขอท่ี ๓ คือ ทิฏฐิน้ี ตองระวังแยกใหดี ทิฏฐิเปนการยึดถือติด
อยูกับความเช่ือและเอาความเช่ือของตนเองเปนความจริง ซ่ึงตรง
ขามกับการเอาความเช่ือเปนเคร่ืองชวยในการเขาถึงความจริง อัน
จะตองคอยพิจารณาตามดูโดยคํานึงถึงผลตอความดีงาม
ประโยชนสุขของประชาชน หรือของชีวิตและสังคม

ถาคนตกอยูใตความอยากประเภทหลัง ท่ีเรียกวาตัณหา 
มานะ และทิฏฐิแลว สันติสุขก็เกิดข้ึนไมได

เพราะฉะน้ัน จึงตองมีแรงจูงใจเบ้ืองตน ท่ีเรียกวาความ
อยากท่ีเปนกุศล คือฉันทะน้ี ความอยากท่ีเรียกวาฉันทะ ซ่ึงเปนตัว
เร่ิมตนท่ีจะนําเขาสูจริยธรรม ซ่ึงจะตองแยกใหเห็นชัดลงไป อยาง
ท่ีกลาวเมื่อก้ีวา ฉันทะ คือความอยากตอสิ่งน้ันๆ เพ่ือความดีงาม
หรือความสุขเปนตนของสิ่งน้ันๆ คนน้ันๆ เอง ถาพูดงายๆ ก็คือ 
ความอยากใหมันดี ไมวาจะเก่ียวของกับอะไร ทําอะไร ก็อยากให
สิ่งน้ันมันดี หรือดีท่ีสุดของมัน
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เมื่ออยากใหมันดี ก็จะตองกาวตอไป คือ อยากทําใหมันดี 
เพราะวา เมื่ออยากใหมันดี แตถามันยังไมดี ก็อยากทําใหมันดี 
แลวก็จะกาวตอไปอีกวา เมื่ออยากทําใหมันดี ก็ตองรูวาทําอยางไร
มันจึงจะดีได คืออยากรู ซ่ึงนําไปสูการศึกษา การหาความรู การ
พัฒนาสติปญญา

ฉะน้ัน ความอยากใหมันดี หรือใฝดี กับความอยากรู หรือใฝรู
จึงเปนความหมายสําคัญของสิ่งท่ีเรียกวาฉันทะ

จะมองเห็นความแตกตางกันไดชัดเจนวา ถาเราเขาไปเก่ียว
ของกับสิ่งท้ังหลาย ดวยความอยาก ๒ ประเภทน้ี จะมีผลตางกัน
อยางไร คือเขาไปเก่ียวของกับอะไร โดยอยากใหมันดี กับเขาไป
เก่ียวของกับอะไร โดยอยากใหมันอํานวยผลประโยชนใหแกตน

ถาเกี่ยวของกับส่ิงใดๆ โดยอยากใหมันดี ก็แนนอนวา จะ
มีจริยธรรม เพราะน่ีคือจุดเร่ิมของจริยธรรม

ตอจากน้ันเราก็จะคิด เราก็จะพยายาม เราก็จะทําการตางๆ 
เพ่ือใหสิ่งน้ันมันดี เพ่ือใหผลดีเกิดแกสิ่งน้ันเอง

ฉันทะน้ีใชไดกับทุกสิ่งทุกอยาง รวมท้ังกับคน หรือประชาชน 
แตถานํามาใชกับคนหรือประชาชน คําวาอยากใหมันดี จะมีความ
หมายเนนไปท่ีความอยากใหเขามีความสุข คืออยากใหเขามีชีวิตท่ี
ดีงาม ตลอดจนมีความสุข ความอยากใหมันดีท่ีมีตอเพ่ือนมนุษย 
ตอคนหรือตอประชาชนน้ี มีศัพทเรียกพิเศษวา เมตตากรุณา

ฉะน้ัน เมตตากรุณา ก็คือฉันทะ หรือความอยากความใฝดี
น่ันเอง ท่ีแสดงออกตอเพ่ือนมนุษย นักการเมอืงการปกครองจําเปน
จะตองมคีวามใฝดปีรารถนาดี อยากใหมนัดีอนัน้ี ตอชีวิตของเพื่อน
มนุษย หรือตอประชาชน
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เน่ืองจากความมุงหมายของการปกครอง ในท่ีสุดก็ไปรวมท่ี
ประชาชน คือการจัดการบานเมืองใหดี และดําเนินกิจการตางๆ 
ใหไดผลดีน้ัน ก็เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน ใหประชาชนได
สภาพเอื้อและมีโอกาสมากท่ีสุดท่ีจะพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมของ
ตน ดังน้ัน ทาทีแหงจิตใจของนักการเมืองตอประชาชน จึงเปนองค
ประกอบท่ีสําคัญย่ิง เร่ิมแตวานักการเมืองมองประชาชนดวย
สายตาอยางไร อยางนอยคือ มองเพื่อจะเอาจากประชาชน หรือ
มองเพื่อจะทําใหแกประชาชน

การมีเมตตากรุณา ก็ทํานองเดียวกับฉันทะ คือ เมื่อมีฉันทะ
ก็อยากใหสิ่งท่ีตนไปเกี่ยวของน้ันดีงามสมบูรณ เมื่ออยากใหมันดี 
ก็อยากทําใหมันดี และเมื่อทําใหมันดีไดแลว ก็สมใจตัว เกิดความ
พึงพอใจ คือมีความสุข

เมื่อมีเมตตากรุณาคือรักประชาชน ก็อยากใหประชาชนเปน
อยูดีมีความสุข อยากเห็นประชาชนมีความสุข แลวก็อยากทําให
ประชาชนมีความสุข และเมื่อทําใหประชาชนมีความสุขไดแลว ก็
เกิดความพึงพอใจ มีความสุข

ถานักการเมืองมีจิตใจใหญกวางจริงๆ เปนนักการเมืองท่ีแท 
ก็คือจะทํางานเพื่อบานเมือง อยางแทจริง ใจอยูท่ีน่ัน ไมคิดถึงตัว
เอง ก็จะอยากเห็นประชาชนมีความสุขดวยใจจริง จนกระท่ัง
เหมือนกับ เอาความสุขของตนไปฝากไวกับประชาชน เหมือนกับ
ตองพูดวา "ขาพเจาจะมีความสุขได ตอเมื่อไดเห็นประชาชนอยูดีมี
ความสุข"

ถานักการเมืองมีความรูสึกอยางน้ีดวยความจริงใจ ก็เรียก
วามีจิตใจอยางมหาบุรุษ
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ธรรมาธิปไตย เปนแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย

ท่ีพูดเร่ืองน้ียืดยาว ก็เพราะตองการยํ้าใหมาก เน่ืองจากเปน
จุดตดัสนิอยางท่ีกลาวแลว ถาขาดความใฝดหีรืออยากใหมนัดอีนัน้ี
ก็จะไปมีความอยากท่ีตรงกันขาม อยางท่ีกลาวแลว คืออยากได
ผลประโยชน อยากใหญ อยากโต อยากมีอํานาจ อยากใหอะไรๆ 
ตองเปนไปตามความยึดถือของตัว ซ่ึงจะตรงกันขามกับจริยธรรม

ถาถูกตัณหา มานะ หรือทิฏฐิ ครอบงํา กแ็นนอนวาจริยธรรม
เดินไมได เพราะฉะน้ัน จะตองมีการพัฒนาความอยากใหมันดี 
และอยากทําใหมันดีน้ี ใหเขมแข็ง ใหแรงกลา ใหเปนไปอยางมุง
มั่นท่ีสุด ใหฝงลึกลงไปประจําอยูในจิตใจใหได

เมื่อมีความใฝดี อยากใหมันดี ปรารถนาประโยชนสุขแก
ประชาชน และแกบานเมืองอยางน้ีแลว ความปรารถนาน้ีก็จะแผ
ขยายลึกซ้ึงและครอบคลุมท่ัวไป ซ่ึงพูดดวยคําสั้นๆวา ความอยาก
ใหธรรมเกิดมีข้ึน หรือความใฝธรรม คือ อยากใหธรรม ความดี 
ความงาม ความจริง ความถูกตอง เกิดมีข้ึนในสังคม ซ่ึงเปนเร่ือง
ใหญและตรงจุดหมาย

ทําไมจึงวาตรงจุดหมาย ก็เพราะวา การท่ีมนุษยมกีารปกครอง 
มกีารงานบานเมอืงตางๆ น้ี ก็เพ่ือใหเกิดมธีรรมข้ึนในสงัคมมนุษย 
หรือเพ่ือดํารงธรรมไวใหคงอยูในสังคม

“ธรรม” น้ีพูดงายๆ ก็อยางท่ีกลาวแลววา คือความจริง 
ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขท่ีแทจริง รวมท้ังหลักการท่ี
จะใหเกิดความดีงาม ความถูกตองเหลาน้ี

การท่ีเราจัดตัง้วางหลกัการตางๆ เชน หลกัการทางรัฐศาสตร
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หลักการทางนิติศาสตร หลักการทางเศรษฐศาสตร หรือหลักการ
ในเร่ืองใดๆ ก็ตาม ก็เพ่ือใหมีเกณฑมีมาตรฐานในการที่จะดําเนิน
งานเพ่ือสรางสรรค ทําใหเกิดความดี ความงาม ความถูกตอง และ
ประโยชนสุขท่ีแทน้ัน

เมื่อเราตองการความดีงามประโยชนสุขแกบานเมือง เราก็
ตองยึดถือหลักการเหลาน้ี ซ่ึงเรียกดวยคําสั้นท่ีสุดคําเดียววา 
“ธรรม”

เพราะฉะน้ัน นักการเมืองจะตองมีจริยธรรมสําคัญข้ันตอไป 
ตอจากความอยากท่ีถูกตอง หรือความใฝปรารถนาดี ท่ีเรียกวา
ฉันทะน้ัน ก็คือการท่ีจะตองยึดถือธรรมเปนใหญ ท่ีทางพระเรียกวา 
ธรรมาธิปไตย และใชอํานาจตัดสินใจบนเกณฑแหงธรรมาธิปไตย

ถาคนเราไมถือธรรมเปนใหญ คือไมถือหลักการ ไมเอา
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขท่ีแท เปนเกณฑ 
เปนมาตรฐาน เปนใหญ หรือเปนท่ียึดถือ ก็จะเอนเอียงหรือเขว
ออกไป กลายเปนยึดถือเอาตัวตนเปนใหญ เอาผลประโยชนเปน
ใหญ หรือเอาคะแนนนิยมเปนใหญ เปนตน

ถาถือเอาตัวตน ผลประโยชนของตน ความย่ิงใหญ อํานาจ
ของตน เปนตน เปนใหญ ก็เรียกวา อัตตาธิปไตย

ถาถือเอาความนิยม การเอาอกเอาใจกัน ความชอบใจพึง
พอใจของคนจํานวนมาก โดยไมคํานึงถึงหลักเกณฑกัน ก็เรียกวา
เปน โลกาธิปไตย

ผูเปนนักปกครอง เปนนักการเมือง เปนนักบริหาร ตองถือ
เปนเร่ืองสําคัญวา ตอนน้ีจะออกสูภาคปฏิบัติ ตองต้ังหลักกอน 
การท่ีจะตั้งหลัก ก็คือ จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ คือถือหลักการ
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กฎกติกา กฎหมาย ถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล 
ประโยชนสุขท่ีแท เปนใหญ เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน

เมื่อถือธรรมเปนใหญ ก็เห็นแกธรรม เห็นแกความจริง ความ
ถูกตองความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา รวมท้ัง
กฎหมาย ตั้งธรรมาธิปไตยเปนเกณฑในการตัดสินใจ ก็จะไมเอน
เอียงไปขางไหน ไมเห็นแกผลประโยชน ไมเห็นแกพรรคพวก ไม
เห็นแกคะแนนนิยม เปนตน และจะมีความชัดเจนในการทํางาน

หลักการ ตองสนองความมุงหมาย

จะตองยํ้าไววา หลักการน้ัน คูกับความมุงหมาย อยางท่ี
ภาษาพระเรียกวา ธรรมะ คูกับ อัตถะ

งานการของชีวิตและสังคมตองมีจุดหมาย หรือประโยชนท่ี
ตองการ แตการท่ีจะบรรลุจุดหมายน้ันได ก็ตองทําหรือปฏิบัติการ
ใหถูกตอง คือทําเหตุใหตรงพอดีท่ีจะใหผลท่ีตองการน้ันเกิดข้ึน คือ
การกระทําหรือปฏิบัติการท่ีถูกตองตามความจริงแหงความเปน
เหตุเปนผล เราจึงวางหลักตางๆ แหงการกระทําข้ึน ดังท่ีเรียกวา 
หลักการ

หลักการเปนฐานแหงปฏิบัติการ ท่ีจะนําไปอยางถูกตองสู
จุดหมาย เราวางหลักการท่ีเปนธรรมไวเพ่ือเปนฐานท่ีจะปฏิบัติการ
ใหบรรลุจุดหมายท่ีชอบธรรม หลักการก็สนองจุดหมาย และจุด
หมายก็อาศัยหรืออิงอยูกับหลักการ

เราถือกันวา มนุษยเราจะตองเปนอยูและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ตามหลักการ หรืออยางมีหลักการ ชีวิตและสังคมของเรา จึง
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จะดํารงอยูดวยดี และไดประสบผลดี ตามความมุงหมาย
อยางไรก็ด ี จะตองระวังอยูเสมอ ใหท้ังสองอยาง คอืหลกัการ

กับความมุงหมายน้ี คูไปดวยกัน มิฉะน้ันอาจเกิดความผิดพลาด
บางทีเพลินไป ยึดถือแตหลักการ ลืมนึกถึงความมุงหมาย 

ในแงหน่ึง อาจเปนคนหนักแนน แตก็จะติดอยูกับท่ี วนเวียนอยู
กับหลัก ไมเดินหนาไปไหน

โดยเฉพาะผูนํา จะตองมีจุดหมายท่ีชัดเจน และเปนคนท่ีมี
จิตใจมุงม่ันแนวแนตอจุดหมาย คํานึงอยูเสมอถึงส่ิงท่ีจะตองทํา
ใหสําเร็จ

เม่ือมุงม่ันตอจุดหมาย โดยต้ังม่ันในหลักการ ก็จะกาวไป
อยางม่ันคงสูจุดหมายน้ัน

การมีจุดหมายที่ชัดเจน ทําใหบริหารและดําเนินกิจการอยาง
มีทิศทางเดนชัด และทําใหมีพลังเขมแข็งจริงจัง แลวหลักการก็จะ
สนองจุดหมายน้ัน จึงทําใหเดินหนากาวไปอยางมั่นคง

แตถามีจุดหมายโดยไมมีหลักการ ก็อาจจะกลายเปนคน
เลื่อนลอย ไดแตหวัง โดยไมมีหลักประกันท่ีจะทําใหสําเร็จ หรือไม
ก็ตองเปนคนเจาเลหเจากล

นอกจากหลักการ และจุดหมายแลว ในการปฏิบัติท่ีจะเช่ือม
โยงจากหลักการใหถึงจุดหมาย ก็ควรจะมีวิธีการท่ีฉลาดดวย วิธี
การน้ันอาศัยหลักการเปนฐาน ผูฉลาดวิเคราะหหลักการออกมา
แลว ก็จัดสรรวิธีการตางๆ เพ่ือปฏิบัติการใหกาวไปจนบรรลุจุด
หมาย เราจึงตองการวิธีการท่ีดีดวย

บางลัทธิถือวา วิธีการใดก็ตาม ไมวาจะดีหรือราย จะนุม
นวลหรือรุนแรง ถาทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมายได ก็ถือวาดี แต
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ในทางพุทธศาสนาสอนวา เพ่ือใหบรรลุจุดหมายท่ีดี วิธีการตอง
ชอบธรรมดวย

คนท่ีจะใชวิธีการท่ีดี เพ่ือบรรลุจุดหมายท่ีดีไดน้ัน ถูกจํากัด
ขอบเขตใหแคบเขา ทํางานไดยากลําบากกวาคนท่ีไมคํานึงถึงวิธี
การวาจะชอบธรรมหรือไม จะตองมีสติปญญาความสามารถ
พิเศษจริงๆ จึงจะทําไดสําเร็จ

ในท่ีสุด หลักการท่ีดีงามชอบธรรม จะเปนตัวจํากัดใหเรา
ตองปฏิบัติตามวิธีการท่ีชอบธรรม เพ่ือบรรลุจุดหมายท่ีเปนธรรม

รักษาธรรม คูกับอารักขาประชาชน

เมื่อมีธรรมาธิปไตยเปนหลัก ตั้งตัวอยูในหลักไดแลว ตอแตน้ี
ก็กาวออกไปในการทํางาน อยางท่ีกลาวแลววา จุดหมายของการ
งานทางดานการเมืองน้ัน เปนเร่ืองเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
คือ สรางสภาพเอื้อและหนุนนําใหชีวิตและสังคมสามารถพัฒนา
กาวหนาไปสูจุดหมายของมันอีกช้ันหน่ึง

การท่ีจะสรางสภาพเอื้อน้ีข้ึนมานั้น เบ้ืองตนก็อยางท่ีกลาว
แลว คือ ประชาชนจะตองอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียน
กัน ไมมีความเดือดรอน สังคมมีความมั่นคงปลอดภัย และมีสิ่งท่ี
เรียกวา ความเปนธรรม

เพราะฉะน้ัน หนาท่ีของนักการเมือง โดยเฉพาะผูทําหนาท่ี
ทางดานการปกครอง ก็คือ การท่ีจะจัดการบํารุงรักษา ใหความคุม
ครองปกปองโดยชอบธรรม ท่ีทานใชคําวาธรรมิการักขา คือ
อารักขาท่ีเปนธรรม
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สําหรับขอท่ี ๒ น้ี ตามหลักเดิมแยกรายละเอียดออกไปมาก 
ใหเห็นวา มีคนกลุมใดประเภทไหนบางท่ีผูปกครองบานเมืองจะ
ตองเอาใจใสใหการคุมครองปกปกรักษา เชน อาจจะแยกเปนขา
ราชการประจํา ขาราชการการเมือง ขาราชการทหาร ขาราชการ
พลเรือน ชาวบานท่ัวไป คนท่ีประกอบการอาชีพ ผูทรงศิลปวิทยา 
พอคาวาณิช สมณพราหมณ ชาวชนบท ตลอดจนคนท่ีอยูชายแดน 
และสัตวบกสัตวบินสัตวนํ้า

นอกจากคุมครองรักษาใหอยูดีมั่นคงปลอดภัยแลว ก็ยังตอง
ชวยเก้ือหนุนใหเขาสามารถทําสิ่งท่ีดีงาม ทําการสรางสรรค กาว
หนาไปไดในกิจการตางๆ

หากคุมครองรักษาประชาชนไมได ใหความเปนธรรม ให
โอกาสแกความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคมไมได งานการ
เมืองการปกครองก็เรียกไดวาจะลมเหลว เพราะวาขอน้ีแหละ เปน
หลักพ้ืนฐานในการสรางสภาพเอื้อ หรือสรางโอกาสใหแกชีวิตและ
สังคมท่ีจะกาวหนาไปสูจุดหมายของมัน

ขอตอไปในดานตรงขาม นอกจากสงเสริมคุมครองปองกัน
แลว ก็จะตองระวัง ปราบปราม แกไขปญหาตางๆ ไมใหมสีิง่ท่ีจะมา
ขัดขวางไมใหประชาชนอยูดีมีสุข คือการกระทําท้ังหลายท่ีไมชอบ
ธรรม ท่ีทําใหเกิดความเดือดรอน ท่ีเปนผลเสียแกชีวิตและสังคม

ขอท่ี ๓ น้ีเรียกวา อธรรมการนิเสธนา แปลวา แกไขปองกัน
กําราบปราบปรามการกระทําท่ีไมเปนธรรม และไมชอบธรรม ตั้ง
แตโจรผูราย อาชญากรรม ความอยุติธรรมทุกรูปแบบในสังคม 
ตลอดจนสิ่งท่ีจะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางจิตใจ และความ
เสื่อมถอยทางปญญา
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ปจจัยดี คือเศรษฐกิจท่ีท่ัวถึง และเพียงพอ

ขอท่ี ๔ ก็มีความสําคัญมาก เปนเร่ืองทางดานเศรษฐกิจ ซ่ึง
ทางธรรมถือวาเปนเร่ืองสําคัญข้ันพ้ืนฐานท่ีเรียกวาปจจัย

การคุมครองรักษาประชาชน และการท่ีจะปองกันไมใหมี
การกระทําช่ัวรายหรือความไมชอบธรรมในสังคมน้ัน จะเดินหนา
ไปไดยาก ถาขาดความเพียงพอทางดานเศรษฐกิจเปนพ้ืนฐาน 
เพราะฉะน้ัน ทานจึงวางหลักการขอท่ี ๔ น้ีไว เพ่ือใหพยายามจัด
ดําเนินการไมใหมีคนยากไร

การดําเนินการในขอน้ีเรียกวา ธนานุประทาน แปลวา การ
จัดสรรปนทรัพย ใหแกคนยากไร ผูไมมีเงินทอง ใหคนท่ียากจนขัด
สนไดรับการเอาใจใส ใหมีทางทํามาหาเลี้ยงชีพ เปนอยูได

การสงเสริมใหคนรํ่ารวย จะกลายเปนภัยอันตราย ถาสังคม
ไมเอาใจใสคนท่ียากไรขาดแคลน แตในทางตรงขาม ถาเราเอาใจ
ใสคนยากไรขาดแคลน ใหไดรับความเก้ือหนุนมีทางเปนอยูและ
ฟนตัวได การท่ีจะสงเสริมความรํ่ารวยมั่งค่ังในทางท่ีจะเพิ่มความ
หมุนเวียนของทรัพย ก็จะกลายเปนประโยชนย่ิงข้ึน แตก็จะตองอยู
ในหลักการ คือเขาใจความหมายของความเจริญพร่ังพรอมทาง
เศรษฐกิจหรือทางวัตถุ ขอน้ีสําคัญมาก

ความพร่ังพรอมทางวัตถุ หรือการมีเงินทองเปนตนน้ีเรียกวา 
ปจจัย หมายความวา เปน means คือ เปนเคร่ืองเกื้อหนุนใหกาว
ตอไปได ถาเราขาดวัตถุ ขาดปจจัย ๔ เราจะไมสามารถกาวไปสู
การสรางสรรค และทําความดีงามท่ีสูงข้ึนไป
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จะตองยํ้าวา ความเจริญพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจหรือทาง
วัตถุน้ี เปนปจจัยเกื้อหนุนความกาวหนาท่ีดีงามและการสราง
สรรค แตไมใชเปนจุดหมาย

ถาสังคมเขาใจวาความพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจ ความมั่งมี
สิ่งเสพบริโภคเปนจุดหมายเมื่อไร น่ันคือความเสื่อมของสังคม

ปญหาปจจุบันน้ีท่ีสําคัญมากก็คือ คนมีความโนมเอียงท่ีจะ
มองเร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองความพร่ังพรอมทางวัตถุ เร่ืองการเสพ
บริโภคการบํารุงบําเรอน้ีเปนจุดหมายไป ฉะน้ันสังคมน้ีจะตัน แลว
ก็จะตกอยูในความลุมหลงมัวเมา แลวก็เสื่อม

เพราะฉะน้ัน จะตองมีทัศนคติ ทาทีการมองความหมายของ
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ หรือความพร่ังพรอมทางวัตถุน้ีให
ถูกตอง วาเปนปจจัย คือเปนเคร่ืองเกื้อหนุนตอการสรางสรรคทํา
สิ่งดีงามท่ีสูงข้ึนไป คือการท่ีจะมีความเจริญกาวหนาพัฒนาทาง
ดานจิตใจ ทางดานปญญา ทางดานวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการ 
เปนตน ไมใชแคมาบํารุงบําเรอเสพบริโภคแลวก็จบ

แตท้ังน้ี ในทางกลับกัน การท่ีจะกาวไปสูความดีงาม และ
การสรางสรรคเหลาน้ัน ก็จะตองใหคนในสังคมน้ีไมขาดแคลนวัตถุ
ปจจัยเคร่ืองเลี้ยงชีพ อยางท่ีกลาวแลว

น่ีคือขอ ๔ ธนานุประทาน การจัดสรรแบงปนทรัพยใหกับคน
ท่ียากไรขาดแคลน หรือพยายามจัดดําเนินการไมใหมีคนท่ียากไร
ขาดแคลน ใหประชาชนมีปจจัยอุดหนุนทางวัตถุเพียงพอท่ีจะเปน
ฐานใหกาวข้ึนสูจุดหมายท่ีสูงข้ึนไปของชีวิตและสังคม
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แสวงปญญาท่ีทําใหตองการส่ิงท่ีดงีามถูกตอง และเปนจรงิ

ตอไปขอท่ี ๕ เปนเร่ืองทางปญญา นักการเมือง ผูบริหาร ผู
ปกครอง จะตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ การแสวงปญญา ซ่ึงตอง
ถือเปนหนาท่ีทีเดียว ขอน้ีมักจะมองขามกันไป

อยางท่ีกลาวแลวขางตนวา นักการเมือง หรือผูบริหารแผน
ดิน ดําเนินกิจการบานเมืองก็เพ่ือสรางสภาพเอื้อ ใหประชาชนและ
สังคมเดินหนากาวไปสูจุดหมายแหงชีวิตและจุดหมายแหงสังคม 
เชน สรางสรรคอารยธรรมเปนตน

การท่ีจะทําหนาท่ีน้ีได จะตองมีปญญารูวาอะไรดี อะไรเปน
ประโยชนท่ีแทจริง อะไรควรจะเปนจุดหมายของชีวิต อะไรควรเปน
จุดหมายของสังคม เพราะเราไมไดปกครองหรือบริหารกิจการบาน
เมืองเพียงใหบานเมืองสงบสุขอยูเฉยๆ

การท่ีจะสรางสภาพเอื้อน้ัน ก็จะตองมีปญญาท่ีรูเขาใจวาจะ
ใหเอื้อตอจุดหมายอะไร อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรควร
จะเปนจุดหมาย อะไรเปนอารยธรรมท่ีแทจริง เพราะฉะน้ันนักการ
เมืองนักบริหารนักการปกครอง จึงตองแสวงปญญาอยูเสมอ โดย
ถือเปนหนาท่ี

โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยน้ัน นักการเมือง นอกจาก
จะตองศึกษาเพ่ือพัฒนาปญญาของตนเองแลว ยังจะตองเกื้อหนุน
ใหประชาชนมีการศึกษาดวย ชีวิตและสังคมจะดีงามไมได จะมี
ความสุขท่ีแทจริงไมได ถาคนไมรูวาอะไรดี อะไรเปนประโยชนและ
ไมเปนประโยชนแกตนเอง

เร่ืองน้ีเปนปญหาใหญท่ีสุด เพราะวา มนุษยท่ัวไปมีความ
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อยากไดอยากเอา แตก็ไมรูวาอะไรเปนสิ่งท่ีตนควรจะไดควรจะเอา 
อะไรเปนประโยชนแกตนหรือไม อาจจะเลือกเอาสิ่งท่ีเปนโทษแก
ตน จึงเปนปญหาสําคัญของประชาธิปไตย

ทําไมประชาธิปไตยจึงจะตองใหประชาชนมีการศึกษา 
เพราะวาการปกครองแบบประชาธิปไตยน้ัน เราใหประชาชนเปน
ใหญ เรียกไดวาประชาชนเปนผูปกครอง หรือเปนการปกครองของ
ประชาชน เม่ือประชาชนเปนผูปกครอง ก็คือ ประชาชนเปนผูมี
อํานาจตัดสินใจสูงสุด โดยถือเอาเสียงสวนมากเปนใหญ

จะตองเขาใจกันใหชัดวา เสียงสวนใหญน้ันตัดสินความจริง 
หรือแมกระทั่งความดีงามไมได แตเสียงสวนใหญน้ันตัดสินความ
ตองการได

ท่ีบอกวาประชาชนเปนใหญ เอาเสียงขางมากตัดสินน้ัน ก็
คือตัดสินวาประชาชนจะเอาอยางไร แตเสียงขางมากน้ัน ไมเปน
เคร่ืองตัดสินวา จริงหรือไมจริง

คนแมจะมาก แตถาหากวาโง ก็บอกวาอะไรจริงไมได ดังท่ี
ยกตัวอยางบอยๆ เชน เมื่อ ๑๐๐ ปมาแลว คนรอยลาน พันลาน
คน ซ่ึงเปนเสียงสวนใหญบอกวาโลกแบน อาจจะมีคนคนเดียวท่ีรู
วาโลกกลม และปรากฏวาคนเดียวน้ันถูก แตคนแปดสิบลาน รอย
ลาน พันลานน้ันผิด

เปนอันวา เสียงสวนใหญตัดสินความจริงไมได ไมวาคนจะ
วาอยางไร ความจริงก็เปนอยูอยางน้ัน เสียงสวนใหญน้ันก็ตัดสิน
ไดเฉพาะวาจะเอาอยางไร คือ บอกความตองการของคน ท่ีวา
สังคมประชาธิปไตยใหใชเสียงสวนใหญตัดสิน ก็คือบอกความ
ตองการของประชาชนวาจะเอาอยางไร
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แตความตองการของประชาชนท่ีวาจะเอาอยางไรน้ัน จะ
เกิดประโยชนดีงามแทจริง ก็ตอเมื่อประชาชนมีความรูวา อะไรจริง 
อะไรถูกตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชนไมเปนประโยชน อะไร
กันแนท่ีประชาชนควรตองการ ซ่ึงไมใชแคชอบใจ เพราะอะไรท่ี
ชอบใจอาจจะไมใชสิ่งท่ีควรตองการ และอะไรท่ีควรตองการอาจ
จะไมเปนท่ีชอบใจ แลวเลือกตัดสินใจเอาสิ่งท่ีถูกตองดีงามเปน
ประโยชนแทจริง ท่ีพึงตองการ

คนท่ีจะรูวาอะไรดีงาม จริง ถูกตอง เปนประโยชน ก็จะตอง
เรียนรูใหมีปญญา คือตองมีการศึกษา

เพราะฉะน้ัน ในสังคมประชาธิปไตยจึงตองมีการพัฒนาคน
ดวยการศึกษา ใหมีปญญาเพ่ิมข้ึนอยูเสมอ เพ่ือใหถึงจุดบรรจบที่
วา ประชาชนท่ีวาเปนเสียงสวนใหญน้ัน จะไดตัดสินใจเลือกเอาสิ่ง
ท่ีถูกตองดีงามเปนประโยชน

เม่ือใดการตัดสินใจของประชาชนซึ่งเลือกเอาส่ิงท่ีตองการ
น้ัน ไปตรงกับส่ิงท่ีจริงดีงามถูกตองเปนประโยชนแทจริง เม่ือน้ัน
ก็เปนความสําเร็จของประชาธิปไตย

แตถาประชาธิปไตยไดแคใหเสียงสวนใหญเลือกตัดสินใจ
เอาสิ่งท่ีตองการ โดยไมพัฒนาปญญาใหรูวา อะไรเปนสิ่งดีงามท่ี
ควรตองการ อันน้ันก็อาจจะเปนหายนะของสังคมประชาธิปไตย 
ซ่ึงเวลาน้ีตองยอมรับวาเปนปญหาอยางย่ิง คือ คนเลือกเอาสิ่งท่ี
ตัวเองอยากไดอยากเอาเฉยๆ ท้ังท่ีมันเปนโทษ ไมดีไมงามไมถูก
ตอง ไมเปนประโยชนท่ีแทจริง

ฉะน้ัน ผูนําของประเทศชาติบานเมือง ท้ังผูปกครอง ผู
บริหาร และนักการเมือง จะตองมีการศึกษาอยูเสมอ
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น่ีคอืหลกัการขอท่ี ๕ ท่ีเรียกวา ปริปจุฉา แปลวา หมัน่ปรึกษา
สอบถาม คนควาหาความรูอยูเสมอ เพ่ือใหทราบวาอะไรจริง อะไร
ถูกตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน อะไร
เปนไปเพ่ือความเจริญงอกงามท่ีแทจริงแกชีวิตและสังคม ถาขาด
ขอน้ีเสียแลว การปกครองแบบประชาธิปไตยก็ไมสัมฤทธิ์ผล

ศักยภาพของนักการเมืองและประชาชน                             

ตัดสินคุณภาพของประชาธิปไตย

ขอสรุปวา การปกครองประชาธิปไตยน้ัน คือการปกครองท่ี
ประชาชนเปนใหญ ท่ีวาประชาชนเปนใหญน้ัน หมายถึงการท่ี
ประชาชนแตละคน ทุกๆ คนมีสวนรวมในการปกครองน้ัน ก็คือมา
รวมกันปกครอง

แตการท่ีประชาชนจะมารวมกันปกครองใหไดผลดี ประชา
ชนแตละคนก็จะตองมีคุณภาพ ท่ีวามีคุณภาพน้ัน ก็คือประชาชน
น้ันจะตอง

๑. เปนธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ตั้งอยูในหลัก
การ เคารพกฎกติกา ยึดเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม 
ประโยชนสุขท่ีแทของชีวิตและสังคม เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน

๒. ประชาชนจะเปนธรรมาธิปไตยได ก็ตองมีการศึกษา มี
สติปญญา มีความรูความเขาใจวา อะไรเปนตัวธรรม คือ เปน
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เปนประโยชนสุขท่ีแท จึงจะมี
ศักยภาพท่ีจะปกครองตนเองไดโดยสามารถตัดสินใจอยางถูกตอง

คร้ันแลวประชาชนท่ีมีคุณภาพเหลาน้ัน ก็เอาศักยภาพของ
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แตละคนมาประสานกัน ชวยกันสรางสรรคสังคมของตน ใหสงบ
สุข เจริญพัฒนา มีความดีงาม ย่ิงข้ึนไป

ถึงตอนน้ี งานของนักการเมืองก็เกิดข้ึน คือ
๑. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน คือ นักการ

เมืองจะตองจัดสรรสภาพแวดลอม ความเปนอยู และสภาพสังคม
ใหเอื้อตอการท่ีประชาชนจะพัฒนาศักยภาพของตน ดวยการ
ศึกษา ใหเกิดสติปญญา เจริญงอกงาม เปนตน

อยางท่ีกลาวแลววา การท่ีมีการปกครองจัดสรรบานเมืองให
สงบสุข มีความมั่นคง ก็เพ่ือใหเปนสภาพเอื้อตอความมุงหมายท่ี
วา อยางนอยประชาชนจะไดพัฒนาศักยภาพของเขา ทําตัวเองให
เปนประชาชนท่ีมีคุณภาพ

๒. ดึงศักยภาพของประชาชนออกมาใชงาน คือ นักการ
เมืองตองหาทางท่ีจะดึงเอาศักยภาพของประชาชนใหออกมามี
สวนรวมอยางดีท่ีสุดในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติ

ในขณะท่ีคนมีศักยภาพแตกตาง ไมเหมือนกัน มีฝมือ มีสติ
ปญญา มีความรูศิลปวิทยาดานตางๆ นักการเมืองก็จัดสรรวิธีการ
ท่ีจะดึงเอาศักยภาพของคนเหลาน้ันออกมาใชใหเปนประโยชนแก
สังคมสวนรวม

๓. ประสานศักยภาพของประชาชนเพื่อการสรางสรรค คือ 
นักการเมืองตองมีความสามารถท่ีจะเปนศูนยประสานศักยภาพ
ของประชาชน ใหออกมารวมกันในการสรางสรรคสังคมประเทศ
ชาติของตนดวยพลังสามัคคี เพ่ือใหชีวิตและสังคมดีงาม และกาว
ข้ึนไปสูจุดหมายท่ีพึงประสงค

จุดหมายท่ีพึงประสงคในการทํางานการเมือง ซ่ึงสามารถใช
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เปนเกณฑท่ัวไปท่ีจะวัดความสําเร็จของการทํางาน คือ
๑. สังคมสงบสุข มั่นคงปลอดภัย ประชาชนเปนอยูดี มี

ความพอเพียงหรือพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจ เปนตน
๒. แมจะมีความสงบสุขพร่ังพรอมเปนอยูดี แตประชาชนก็

ไมประมาท ไมหลงละเลิงมัวเมาจมอยูกับการเสพบริโภค ยังคงเอา
ใจใส ตั้งใจประกอบอาชีพการงาน และทํากิจหนาท่ีของตนเปน
อยางดี

๓. มีสภาพแวดลอมและปจจัยเก้ือหนุนตางๆ ท้ังทาง
รูปธรรมและนามธรรม ท่ีเอื้ออํานวย ใหสังคมมีพลังท่ีจะกาวตอไป
ในการสรางสรรคทางวัฒนธรรม ศิลปวิทยาการ ความดีงามทาง
จิตใจ และความงอกงามแหงปญญา

จริยธรรมมาตรฐานของนักการเมือง                             

ตองไมขาดจริยธรรมพื้นฐานของชาวบาน

ท่ีพูดมาน้ีเปนตัวอยางของจริยธรรมในการปกครอง โดย
เฉพาะ ๕ ขอท่ีเรียกวา จักรวรรดิวัตร หรือหนาท่ีของผูปกครองย่ิง
ใหญ ท่ีเรียกวาจักรพรรดิ ในความหมายของพระพุทธศาสนา ซ่ึง
หมายถึงผูท่ีมีความสามารถปกครองใหบานเมืองดีโดยไมตองใช
อํานาจบังคับ

ขอทวน ๕ ขออีกคร้ังหน่ึงวา
๑. ธรรมาธิปไตย เปนผูถือธรรมเปนใหญ ยึดถือหลักการ 
กฎกติกา ความจริง ความถูกตอง ประโยชนสุขท่ีแทของ
ประชาชน เปนหลักเกณฑ เปนมาตรฐาน
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๒. ธรรมิการักขา จัดการบํารุง คุมครองรักษา ท่ีชอบธรรม 
ใหแกประชาชนทุกหมูเหลา ตลอดจนสัตวท้ังหลาย ท้ัง
สัตวบกสัตวบินสัตวนํ้า

๓. อธรรมการนิเสธนา ปองกัน แกไข กําราบ ปราบปราม 
ไมใหมีการกระทําท่ีไมชอบธรรม ไมเปนธรรม

๔. ธนานุประทาน จัดสรรแบงปนเฉลี่ยทรัพยสินเงินทอง 
ปจจัยยังชีพ ใหท่ัวถึง แกคนท่ีขาดแคลนยากไร ใหเพียง
พอท่ีจะเปนอยูไดท่ัวกัน

๕. ปริปุจฉา แสวงปญญา รูจักปรึกษาสอบถาม เขาหาผูรูผู
ทรงคุณ คนควาหาความรูอยูเสมอ และย่ิงๆ ข้ึนไป

ในประเพณีการปกครองแบบพุทธของเมืองไทย นอกจาก
จักรวรรดิวัตร ๕ ขอ ท่ีขยายยอยออกไปเปน ๑๒ ขอแลว ยังมีหลัก
อื่นๆ อีก เชน หลักทศพิธราชธรรม ซ่ึงเปนความประพฤติสวนพระ
องคของพระราชา หรือความประพฤติสวนตัวของผูปกครอง ๑๐ 
ขอ และราชสังคหวัตถุ หลักการสงเคราะหประชาชนของผูปกครอง 
ซ่ึงมี ๔ ขอ ไดแก

๑. ปรีชาสามารถในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร เรียกวา 
สัสสเมธ

๒. ปรีชาสามารถในการทะนุบํารุงขาราชการ เรียกวา ปุริสเมธ
๓. ปรีชาสามารถในการยึดเหน่ียวจิตใจประชาชน ในเร่ือง
อาชีพ โดยเฉพาะธุรกิจการคาพาณิชยตางๆ ใหคนมีทาง
ประกอบอาชีพ และไดรับการสงเสริมสนับสนุน เรียกวา 
สัมมาปาสะ

๔. ความสามารถในการพูดจาปราศรัย สรางความรูความ
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เขาใจ รูจักสื่อสาร เพ่ือใหสังคมหรือคนในบานเมืองน้ัน
เดินหนาไปดวยกันไดดี เรียกวา วาชเปยะ

อยางท่ีพูดแลวขางตนวา จริยธรรมพ้ืนฐานท่ีถือวาเปนเร่ือง
ธรรมดาของทุกคนน้ัน นักการเมืองตองมีอยูแลว กอนท่ีจะกาวไปสู
การมีจริยธรรมของนักการเมืองเพื่อทําประโยชนใหแกประเทศชาติ
ไดตามหนาท่ี เพราะฉะน้ัน ในท่ีน้ีจึงไมตองพูดถึงจริยธรรมพื้นฐาน
เหลาน้ัน เชนการมีศีล ๕ การเวนจากอบายมุข ความเปนผูซ่ือสัตย 
เปนตน

ขอลงทายหนอยวา เวลาน้ี เรามีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เราบอกกันวา ประชาธิปไตยมีระบบการเมืองการ
ปกครองท่ีดีท่ีสุด หรืออยางตํ่าก็เลวนอยท่ีสุด

ถึงแมระบบจะดี แตถาคนไมดี คือไมมีคุณภาพ ระบบก็ไม
อาจใหสัมฤทธิ์จุดหมาย ดังน้ัน ประชาธิปไตยท่ีดี จึงตองมปีระชา
ชนท่ีมีคุณภาพ ถาท้ังระบบก็ดี และประชาชนก็มีคุณภาพ คือ ดีท้ัง
คน ดีท้ังระบบ เราก็จะไดประชาธิปไตยท่ีดีแทจริง

นักการเมืองเปนท้ังประชาชนสวนหน่ึงในตัวเอง เปนท้ังตัว
แทนท่ีบงช้ีคุณภาพของประชาชน และเปนผูนําของประชาชนใน
การพัฒนาคุณภาพในตนเองของประชาชนแตละคน ถาจะให
ประชาธิปไตยดีมีคุณภาพ นักการเมืองจะตองเปนท่ีแสดงออกแหง
การพัฒนาคุณภาพของประชาชน

จริยธรรมเปนหลักประกันคุณภาพของคน ถานักการเมืองไม
มีจริยธรรม ก็ไมอาจเปนนักการเมืองท่ีมีคุณภาพ และก็เปนเคร่ือง
ฟองดวยวาคงยากท่ีจะมีประชาชนซึ่ งมีคุณภาพท่ีจะใหมี
ประชาธิปไตยท่ีดี จึงจะตองมีระบบท่ีรัดกุมและมีคนท่ีมีคุณภาพ ท่ี
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จะเลือกสรรนักการเมืองท่ีมีจริยธรรม และจะตองเอาใจใสใหมีการ
พัฒนาจริยธรรมของนักการเมืองกันอยางจริงจัง

ปญหาก็พันเปนวงจรวา แลวทําอยางไรจึงจะไดคนหรือ
ประชาชนมีคุณภาพ ท่ีจะมาเลือกสรรนักการเมืองท่ีมีจริยธรรม ถึง
ตอนน้ี ก็คงตองโยนปญหาน้ันตอไปใหแกการศึกษาของชาติ ซ่ึงก็
เปนกิจการท่ีข้ึนตอนักการเมืองอีกน่ันเอง

เร่ืองจริยธรรมของนักการเมือง ขอพูดไวเพียงน้ีกอน
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